
 

  

    اللــؽــة الــعــربــٌــة  –ع ٕـ  نهاٌة الفصل الدراسً الثانً( ٔ)امتحان     

          

 أوال التعبٌر:
 ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري ( اكتب الفتة تحث فٌها زمالءك على القراءة .

 ) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :-   
 . ستقر فى كٌان كل إنسان حب الوطن ؼرٌزة فطرٌة , ت -ٔ
 العمل سر نهضة وتقدم الفرد والمجتمع .  -ٕ 

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (   ًٌ  ثان
    ) أ(   رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ :-  

...إلى قصر: ............ اإلنجلٌزيحماٌة األسطول  فًلٌكون  يالخدٌوسافر ـ ٔ  
( التٌنـ رأس  االتحادٌةـ  القبة )   

: استطاع سالح المهندسٌن العسكرٌٌن فتح ثؽرات فى الساتر الترابى عن طرٌقـ ٕ
  ( المدافعـ  النٌرانـ  المٌاه)  

 ) ب ( ما أثر تأمٌم القناة على شعب مصر ؟                                                                         
 ) ج ( لماذا اجتمع رجال السٌاسة فً أوربا ؟                                                                            

( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د ( 

   :فٌما ٌلً 
)    (                           لم تتمكن جزٌرة شدوان من الصمود أمام العدو   -ٔ  
)    (                            شهد ماسبٌرو بخلود مصر على مر العصور -ٕ  
  (   )  زٌمة وأعاد بناء جٌشه من جدٌد   أعلن الشعب المصري رفضه لله -ٖ

   ) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(:
 - اٌغإاي األٚي ) اخز١بسٞ ( : ِٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت(:

لم ٌهتم العالم المصري والمولد والنشأة مصطفى السٌد بجمال الذهب والفضة, 
ورونقهما, كما لم تفتح شهٌته قٌمتهما العالٌة بالكنز والحٌازة, ولكن الخصائص 

رت فضوله.االطبٌعٌة والكٌمٌائٌة ألصؽر دقائقهما هً التً آث  

 أ- تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:  
( حسنهما –برٌقهما – جمالهما":) رونقهما" مرادؾ -ٔ  
  (.إعجابه –إهماله –اهتمامه):"فضوله" مضاد -ٕ
(صحٌح كالهما – الخاصٌة – الخصٌصة": ) الخصائص"  مفرد -ٖ  
   والفضة؟ الذهبفً  السٌد مصطفى الدكتور ما الذي أثار فضول  -ب
     السٌد؟ مصطفى الدكتور اعلٌه حصل التً الجوائز أبرز ما -ج

  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د (  

 تخرج الدكتور مصطفى السٌد فً كلٌة العلوم جامعة عٌن شمس     )      (  -ٕ 
 (  حصل الدكتور مصطفى السٌد على جائزة الشٌخ زاٌد للعلوم           )     -ٖ

 - اٌغإاي اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ "  ِٓ ِٛضٛع: )اخزشاػبد ػشث١خ  ( :
كما نبػ من العرب فً فنون الطب والجراحة علماء وأطباء كانت مؤلفاتهم تدرس 

سٌنا .. فً أوروبا قرونا ومنهم ابن   
 

 ا ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً        
مسرحٌات -أبعاد  -ع ـ مرادؾ ) فنون ( : )أنوا ٔ  
تأثر(.                          -تخلؾ  -ـ مضاد ) نبػ ( : ,)برع ٕ  
تعلٌم (  –علم  -مفرد) علماء (: )عالم ـ ٖ   
ب( ما أهم إنجازات ابن الهٌثم ؟ ومن صاحب كتاب القانون فً الطب ؟   

دلل على ذلك ج( االختراع ال ٌرتبط بمرحلة عمرٌة.  .                              
  د( صوب الخطأ فً الجملتٌن التالٌتٌن

 بتشرٌح العٌن, وألؾ كتاب )القانون(. الرازيقام ـ ٔ
 .ات الثقبذالخزانة  البٌرونًاكتشؾ ـ ٕ

 ثالثً ا : النصوص األدبٌة : ) أجب عن السؤال اآلتً ( ) إجباري (
 ( تبارك هللا أحسن الخالقٌنمن موضوع )  -

َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا بَِها فًِ ُظلَُماِت اْلَبرِّ "   -تعالً  –قال هللا 
ْعلَُمونَ  ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْلَنا اآْل ْفٍس َواِحَدٍة (  79) َواْلَبْحِر ۗ َقْد َفصَّ ن نَّ َوُهَو الَِّذي أَنَشأَُكم مِّ

ٌَاتِ  ْلَنا اآْل ْفَقُهونَ  َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع ۗ َقْد َفصَّ ٌَ ( 79) لَِقْوٍم   

  ) أ(   تخٌرر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :- 
ْفَقُهونَ  تفسٌر  " -ٔ ( ٌسمعون –ٌكفرون  –) ٌفهمون "   ٌَ  
نفٌس ( –نفوس  –" ) نفائس  نَّْفسٍ جمع : "  -ٕ  
تضلوا (  –تفسدوا  –" ) تعلموا  َتْهَتُدوامضاد "  -ٖ   

  .  وم حكمة إلهٌة , وضحها) ب ( لخلق النج
  عٌن من اآلٌتٌن تضادا مبٌنا أثره فً المعنى) ج ( 

) د ( " إن هللا خلق الصباح والمساء وجعل فٌهما الشمس والقمر بحساب دقٌق " 
     اكتب مما تحفظ اآلٌة التى تدل على هذا المعنى .

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
 السؤال األول"اختٌاري":من نص"العلم واجب "لجمٌل صدقً الزهاوي



 

  

 العلـم نــــور بٌــن أٌــــدي       المرء فً كل المطالب
 والجهـــل أشبــه بالظــالم       ٌحفـه مــن كل جــانب
 بالعلم ٌعفً المــــــرء فً        األعمال من ثقل المتاعــ

  ) أ(   تخٌرر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
 النساء ( –األجانب  –ـ جمع " المرء " ) الرجال ٔ
 ٌمنعه (  –ٌحوطه  –مرادؾ " ٌحفه " ) ٌمنحه  -ٕ 

 العلم (  –القدرة  –مضاد " الجهل "       ) الؽنى  -ٖ
   ) ب ( فً البٌتٌن األولٌن مقارنة بٌن العلم والجهل . وضح ذلك .                                       

 ؟                                                           }ب ثقل المتاعــ {) ج ( عالم ٌدل قول الشاعر : 
  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د ( 

ع أحوال أفاد شمول الجهل لجمٌ } ٌحفـه مــن كل جــانب {قول الشاعر :  -ٔ

 )     (                                                                 الجاهل .        
 ٌرى الشاعر أن العلم مهم , لكنه ال ٌكسب اإلنسان مكاسب مادٌة    )     ( -ٕ

"   اللؽة العربٌة تنعً حظها: من نص " "اختٌاري" الثانً السؤال
 لحافظ إبراهٌم  "

 ٝ فبرّٙذ ؽظبرٝ    ٚٔبد٠ذ لِٛٝ فبؽزغجذ  ؽ١برٝسعؼذ ٌٕفغ

 سِٛٔٝ ثؼمُ فٝ اٌشـجبة  ١ٌٚزٕٝ     ػمّذ فٍُ أعضع ٌمـٛي  ػذارٝ

َٓ      فًٙ عبءٌٛا اٌغٛاص ػٓ  طذفبرٟ       أٔب اٌجؾش فٟ أؽشبئٗ اٌذس وبِ

 ) أ(   تخٌرر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
 قامات (        –قوائم  –جمع " قوم " ) أقوام  -ٔ
 جدب وفقر (  –سعة وزٌادة  –مرادؾ " عقم ") كثرة وؼنى  -ٕ 

 الذل (  –الكهولة  –مضاد " الشباب  "       ) الصبا  -ٖ
 ) ب ( فً البٌتٌن األولٌن اتهام باطل للؽة العربٌة . وضح ذلك .                                                 

 ؟                                                  }أنا البحر فً أحشائه الدر { ٌدل قول الشاعر : ) ج ( عالم 
  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة )  ) د ( 

ترادؾ ٌدل على تأكٌد  أسفه على اللؽة وسوء  } عقمت – بعقم {قول الشاعر : -ٔ

 .                                                                  )       (  ما رمٌت به
 )      (      لٌس هناك عالقة بٌن عزة اللؽة وعزة أهلها                      -ٕ
 
 
 

 الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ  -ساثًؼب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :

زداد عمراً فً تقدٌر , وال أهوى القراءة ألألكتبوى القراءة لست أهٌقول العقاد : )

واحدة فً هذه الدنٌا, وحٌاة  حٌاةعندي  ألنّ ؛ وإنما أهوى القراءة  .. الحساب

؛ من حٌاة واحدة فً مدى عمر االنسان  أكثرتعطٌنً  القراءة. و تكفٌنً واحدة ال

 .... ( .إلنسان فاستفاد منه فكم من كتاب قرأه األنها تزٌد الحٌاة من ناحٌة العمق, 

 ) أ ( أعرب ما تحته خط .                                                                                 
 استخرج من العبارة ما ٌأتً  :                                                                    ) ب ( 

 الفقرة ,  واضبط ما بعدها . بٌن نوع " كم " فً -ٔ
 فعال مزًٌدا بحرؾ , وزنه .  -ٕ
 فعال مجرًدا واذكر نوعه .    -ٖ
 تمًٌٌزا ملحوظا , و أعربه .     -ٗ 
 فعال مزٌدا بحرفٌن .  -٘ 

 ) ج (أجب بالمطلوب فٌما ٌلً 
                                      ٌقضً الطالب فً تعلٌمه ستة عشرة سنة .       ) صوب الخطأ (  -ٔ
كم أبطال أنجبتهم مصر !) اجعل " كم " استفهامٌة وؼٌر ما ٌلزم و أعرب ما  -ٕ

 بعدها (         
 اكشؾ فً معجمك عن " استفاد " -ٖ
 زن كلمة " مقادٌر " .                  -ٗ 

 " كتاب .  ٖٕ" كراسة و "  ٕٔ" قصة و "  7تسلم الطالب "  -٘
 وؾ عربٌة وؼٌر ما ٌلزم .   اكتب األرقام بحر -

                              . ) اجعل المبتدأ تمٌٌز وؼٌر ما ٌلزم ( تجربُة محمد أقلّ من تجربة أخٌه  -ٙ

   -خامًسا الخط : اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى:
 أال أنهض وسر فً سبٌل الحٌاة ::: فمن نام لم تنتظره الحٌاة

                                                 ا اإلمالء : اكتب ما ٌملى علٌكسادسً 
 
 
 
 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٕامتحان )    

          

 أوال التعبٌر:
 ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري (

سة الرٌاضة .اكتب الفتة تحث فٌها زمالءك على ممار   

   -) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :
 للصدٌق أثر كبٌر فً حٌاة صدٌقه  .   -ٔ
 .   النظافة مظهر حضاري ٌسر النفس -ٕ

ا القراءة : ًٌ  ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري ( -ثان
   -) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

 . بأنه حماٌة مقنعة. )  ملنر ـ كرومر ـ مائٌر (صؾ سعد مشروع .............ـ ؤ
 ـ ساعد بناء السد العالى فى استصالح ....... فدان من األراضى الصحراوٌة.ٕ

 )  ثالثة مالٌٌن ـ أربعة مالٌٌن ـ خمسة مالٌٌن ( 
                              ) ب ( ما الحرٌة الكاذبة كما تؤمن الثورة ؟                        

 ؟                                                   7ٌٕ٘ٔولٌو  ٖٕ) ج ( لماذا قامت ثورة 
  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د ( 

 )     (               اهتمت الثورة بالصناعات وبخاصة الصناعات الثقٌلة .  -1
 انتصرت مصر فً معركة الدبابات بسبب قلة عدد دبابات العدو .    )     ( -ٕ
 قّدر المستعمرون للؽزو ستة أٌام ٌستولون فٌها على القناة .        )      (  -ٖ

 :) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(
 دسعخ (21)  ٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت(:: ِاألٚي ) اخز١بسٞ ( اٌغإاي  -

" والواقععع أن المتععابع لسععٌرة الععدكتور مصععطفى السععٌد سععوؾ ٌجععدها حافلععة بالعمععل 
الجاد الدءوب الذى أثمر العدٌد من البحوث واألوراق العلمٌة التى فاقت الخمسمائة 

  ......ولذلك نالَ العدٌَد من الجوائِز عبَر مسٌرته؛ مطبوعة
                                                :اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓرخ١ش اإلعبثخ  -أ

 المتقن(  –المستمر     –مرادف " الدءوب " :    ) النشٌط     -1 
  قلٌلة ( –ناقصة  –مضاد "حافلة ":)فارغة  -2 
 مطبوعات( –مطبوعون –جمع " مطبوعة":) مطابع -3
                                                         ؟كتور مصطفى السٌد ما الذي ٌجده المتابع لمسٌرة الد -ب
                                                                 لم ٌنس مصطفى السٌد وطنه " دلل على ذلك . -ج

   :فٌما ٌلً( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د ( 

 . رئاسة تحرٌر مجلة علوم الكٌمٌاء والطبٌعة الدكتور مصطفى السٌد تولَّى  -ٔ 
                                                                                            )      ( 

 . حصل الدكتور مصطفى السٌد على جائزة الملك فٌصل  للعلوم -ٔ
                                                                               )      ( 

  (: اٌىٕض لجً أْ ٠ض١غِٓ ِٛضٛع: )اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ"اٌغإاي  -
إن للوقت  مفاهٌم  متععددة  ومتباٌنعة  , تعداولتها  األجٌعال المتعاقبعة  عبعر السعنٌن  

ل جٌعل  ومشعاربه  ولكعن اتفعق  والعصور واختلفت  فً  تفسٌرها بحسعب أهعداؾ كع
 الجمٌع  على  أهمٌته

 )أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :
 مختلقة(.                    -متعاقبة  -مرادؾ) متباٌنة (: )متتالٌة ـ ٔ
 المؤجل(. -الجٌل -مفرد ) ألجبال ( : )األجلـ ٕ
 تعاون(. -اختلؾ  -مضاد) اتفق (: )تشارك ـ ٖ

 لوقت مفهوم واحد ؟ ولماذا ؟)ب( هل ل
 )ج( عن أي شًء ألقى األستاذ محاضرته ؟

 صوب الخطأ فً الجملتٌن التالٌتٌن:) د ( 
 ـ  ٌجب وضع الصخور الكبٌرة فً المرحلة األخٌرة.

 ـ  كان األستاذ الجامعً ٌعمل قسم الفٌزٌاء.

 ا : النصوص األدبٌة : ) أجب عن السؤال اآلتً ( ) إجباري (ثالثً 
 ( تبارك هللا أحسن الخالقٌنموضوع )  من -

عِت َوُمْخععِرُج : -تععالً  –قعال هللا  ٌِّ ًَّ ِمعَن اْلَم ٌُْخعِرُج اْلَحع ععَوىي خ  َ َفعالُِق اْلَحعبِّ َوالنَّ
)إِنَّ هللاَّ

ىي ُتْؤَفُكعونَ  ُ خ َفععأَنَّ لُِكعُم هللاَّ
ي
ًِّ َٰ َذ عِت ِمعَن اْلَحعع ٌِّ علَ َسععَكًنا َفععالُِق اإْلِْصعَباِح َوَجَعععلَ اللَّ ( 7٘) اْلَم ٌْ

لَِك َتْقِدٌُراْلَعِزٌِزاْلَعلٌِمِ 
ي
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َٰ َذ  ( 7ٙ) َوالشَّ

                                  : القوسٌن فٌما ٌلًاإلجابة الصحٌحة مما بٌن  تخٌر  ) أ(  
تقتربعون  – تصعرفون ععن الحعق  –تهتعدون إلعى الحعق)  "  ُتْؤَفُكونَ تفسٌر  "  -1
  ن الحق  ( م
ًَّ  جمع : " -ٕ  الحٌات(  –الحٌوات  –" ) األحٌاء  اْلَح
 رحمة (  –عذاًبا  –") قلًقا   َسَكًنا مضاد " -ٖ

  ) ب ( لخلق الشمس والقمر  حكمة إلهٌة , وضحها .
 . عٌن من اآلٌتٌن تضادا مبٌنا أثره فً المعنى) ج ( 

ل لهعم مسعتقرا ومسعتودعا . ) د ( " إن هللا خلق بنعً آدم معن نفعس واحعدة , وجعع 
 اكتب مما تحفظ اآلٌة التى تدل على هذا المعنى .



 

  

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
  العلم واجب "لجمٌل صدقً الزهاوي:من نص""اختٌاري"األول السؤال

 فــــً العلــم تـوسٌـــــــــــع         ألبواب التجارة والمكاسب
 اسد            والعقــائــــــد والـمـــــذاهــبفً العلم إصالح المف

 أنــــا ال أوفـــً ذكـــــــــر          مـــا للعـلم من ؼــرر المناقب

                : القوسٌن فٌما ٌلًر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن تخٌ  ) أ(  
 المعالم ( –العلوم  –جمع " العلم " ) األعالم  -1
 المعادن (  –الفضائل  –ب ") المثالب مرادؾ " المناق -ٕ
 أبخس (  –أعطً  –مضاد " اأوفً "           ) أجهل  -ٖ

 ) ب ( فً البٌتٌن األولٌن بعض فوائد العلم  . وضح ذلك .                                                  

                                                                         ؟ } العلم  {) ج ( عالم ٌدل تكرار كلمة
  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د ( 

 )    (               أسلوب نفً ٌدل على كثرة فوائد العلم }ال أوفً ذكر    {قول الشاعر :  -ٔ

 )     (                   لح عقائده ومذاهبه .     ال ٌصٌرى الشاعر أن العلم مهم , لكنه  -ٕ

"   اللؽة العربٌة تنعً حظها: من نص " "اختٌاري" الثانً السؤال
 لحافظ إبراهٌم

 أنا البحر فً أحشائه الدر كامَن      فهل ساءلوا الؽواص عن  صدفاتً
 تـاــــــــــــــأرى   لرجال الؽرب عزا ومنعًة     وكم عــّز أقوام    بعز  لؽـ

 اةــــــأرى كل ٌوم   بالجرائد    مزلقاً     من   القـــبر ٌدنٌنً  بؽٌر  أن

      : القوسٌن فٌما ٌلًر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن تخٌ  ) أ(  
 البحٌرات(  –البحارة  –جمع"البحر") البحار -1
 قوة وسلطان (  –سعة وزٌادة  –مرادؾ "منعة ") شدة وقوة -ٕ
 عارؾ (  –عالم  –ضاد " كامن "    ) واضح م -ٖ

 ) ب ( فً البٌتٌن األولٌن فخر واعتزاز . وضح ذلك .                                                                
              ؟                                                                }ٌدنٌنً { ) ج ( عالم ٌدل قول الشاعر : 

  :فٌما ٌلً ( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة )  ) د (

 )       (  استفهام غرضه الفخرأسلوب  } فهل ساءلوا الغواص {قول الشاعر : -1

 ووسائل اإلعالم و ضعف اللغة       )      (  الصحف والمجالت  العالقة بٌن  -2
 
 
 

 الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ -ب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :ساثؼً 

 عن واجبه ؛أمام ضمٌره مسئول ) الخلق هو شعور المرء بأنه ٌقول المنفلوطً : 
وال ، كرٌما حتى تستتو  عنتده صتدقة الستر وصتدقة العالنٌتة  لكرٌملذلك ال أسمى ا

ٌصتدق ادق صتادقا حتتى والالصت،  عٌناهالرحٌم رحٌما حتى ٌبكى قلبه قبل أن تبكى 
 .  ،...  فكم من خلق ارتقى باإلنسان وطاب نفًسا.... ى أفعاله صدقه فى أقوالهف

  ) أ ( أعرب ما تحته خط .                                                                                            
                                                                              استخرج من العبارة ما ٌأتً  : ) ب ( 

 بٌن نوع " كم " فً الفقرة ،  واضبط ما بعدها .  -1
                          فعال مزًٌدا بحرف ، وزنه .      -2 
 فعال مجرًدا واذكر نوعه . -3
 .تمًٌٌزا ملحوظا ، و أعربه  -4 
 .  فعال مزٌدا بحرفٌن -5

            -) ج (أجب بالمطلوب بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :
     مكث الطالب فً القاهرة ست عشر ٌوًما .       ) صوب الخطأ (  -1
كم علماء أنجبتهم مصر !  ) اجعل " كم " استتفهامٌة وغٌتر متا ٌلتزم و أعترب  -2

  ما بعدها ( 
 اكشف فً معجمك عن " ارتقى "             -3
 مة " أقوال " .  زن كل -4
اكتتتب  -" أستتبوع. 9( قصتتة فتتً " 33" كتتتاب و )  12قتترأت فتتً المكتبتتة "  -5

 األرقام بحروف عربٌة وغٌر ما ٌلزم . 
 خلق محمد أفضل من أخٌه . ) اجعل المبتدأ تمٌٌز وغٌر ما ٌلزم (                         -6

 مرة أخر  خامًسا الخط : اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة
 كبار النفوس كبار الشٌم :::  بنً مصر صونوا لها حقها

  سادًسا اإلمالء : اكتب ما ٌملى علٌك    
 
 
 
 
      
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٖامتحان )

          

 :أوال التعبٌر
 ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري (  

. اءتحث فٌها الناس على عدم اإلسراؾ فى استهالك الم اكتب الفتة  

 ) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :-   
بالعلم والتخطٌط واإلخالص فى العمل وبذل الجهد تتخطى مصر الصعوبات ـ ٔ 

 على المعوقات. وتقضى
انتها, ث عن مكات الحٌة على وجه األرض. تحدَّ ؽن أقدم اللماللؽة العربٌة ـ ٕ

 ٌَّ  ة خالدة.وكٌفٌة جعلها لؽة ح

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (  ًٌ  ثان
 د(4اٌخطأ  ف١ّب ٠ٍٟ : )( اًِبَ Xاة ٚػالِخ)ٛاٌظ أِبَ (✓( ضغ ػالِخ)أ)

 (        )          ب.ِوبْ عالء اإلٔغ١ٍض ػٓ ِظش ثؼذ خّغخ ٚصّب١ٔٓ ػبـ 2

  ( )                                      . ع١الْعض٠شح عؼذ ٚطؾجٗ ئٌٝ  ٟفِ ـ  ُٔ 1

 ) ة ( ِب أصش رأ١ُِ لٕبح اٌغـ٠ٛـظ ػٍٝ ِظش ٚاٌّظش١٠ٓ ؟                                                     

                                               سؤ٠خ ٌٍؾش٠خ اٌّظٛٔخ . ٚضؼ رٌه .  2551ضٛسح ١ٌٛ٠ٛ ٌ) عـ ( 

   -) د(   رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ : 

   ـ اٌضػ١ُ اٌزٞ أُِ لٕبح اٌغ٠ٛظ2

 ) ِظطفٝ وبًِ ـ عّبي ػجذ إٌبطش ـ أٔٛس اٌغبداد (

 ـ رمغ عض٠شح شذٚاْ ػٕذ ِذخً 1

 ) خ١ٍظ اٌغ٠ٛظ ـ لٕبح اٌغ٠ٛظ ـ ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛظ (

 ) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(:

 اٌغإاي األٚي ) اخز١بسٞ ( : ِٓ ِٛضٛع: )اٌىٕض لجً أْ ٠ض١غ(:
إنَّ للوقت  مفاهٌم  متعددة  ومتباٌنة  , تداولتها  األجٌال المتعاقبة  عبر السنٌن  
والعصور واختلفت  فً  تفسٌرها بحسب أهداؾ كل جٌل  ومشاربه  ولكن اتفق  

ه الكنز  الذي  إذا قدره اإلنسان , وعرؾ كٌؾ  الجمٌع  على  أهمٌته وعلى أن
 . ٌستخدمه , استطاع أن  ٌملك  كل شًء

  ) أ(   هات من الفقرة ما ٌلً
ِــخــزـٍـفـخ ()ـ وٍّخ ِشادفٙب : 2  

) ػــغــض (  وٍّخ ِضبد٘بــ 1   

ـ وٍّخ ِفشد٘ب ) ػــظــش (  3    

                       .        . ٚضؼ رٌهاخزالف ٚعججٗ ة( رش١ش اٌؼجبسح ئٌٝ 
 عــ ( ِبرا لبي شىغج١ش ػٓ أ١ّ٘خ اٌٛلذ ؟                                            

( أمام العبارة الخاطئة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 
 د " ٕ"  -فٌما ٌلً :

إذا ملك  -ٕ(  )      . ـ  ٌجب وضع الصخور الكبٌرة فً المرحلة األخٌرة -ٔ
 )      ( ٓاإلنسان وقته ملك كل شىء

 - اٌغإاي اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ "  ِٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت (: 
لم ٌهتمَّ العالم المصري المولد والنشأة مصطفى السٌد, بجمال الذهب   
والفضة ورونقهما كما لم تفتح شهٌته قٌمتهما العالٌة للكْنِز والحٌازة, 

أثارت  التً  هً بٌعٌة والكٌمٌائٌة ألصؽر دقائقهما,ولكنَّ الخصائص الط

 .فضوله؛ بحثاً واستقصاًء ودراسةً 
  ) أ( هات من الفقرة ما ٌلً :  

كلمة مرادفها : ) لــمــعــان  (  -ٔ  
كلمة مضادها : ) أكــبــر (  -ٕ  
ـ كلمة مفردها : ) دقـٌــقــة (ٖ  

د بالذهب والفضة  . وضح ذلك تشٌر العبارة إلى مظاهر اهتمام مصطفى السٌ)ب (   
                            ؟                       ماذا أعطى مصطفى السٌد للذهب) ج 

 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ) د ( ضع عالمة ) 

 (     )       نال الدكتور مصطفى السٌد جائزة الملك فٌصل لآلداب.  -ٔ
 (     )             حٌاة الدكتور مصطفى السٌد حافلة بالجد والمثابرة. -ٕ

 ( ثالًثا : النصوص األدبٌة :) أجب عن السؤال اآلتً () إجباري

 (  الخلق كنز ال ٌفنى من موضوع )  -
اٌخٍك ٘ٛ اٌذِؼخ اٌزٟ رزشلشق فٝ ػ١ْٛ اٌشؽ١ُ وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ 

ٌخٍك ٘ٛ اٌظشخخ اٌزٟ  ٠ظشخٙب اٌشغبع فٟ ٚعٗ ِٓ ٠غزشب ِٕبظش اٌجإط ، ا

 ػٍٝ ئ٘بٔخ ٚطٕٗ أٚ اٌؼجش ثىشاِخ لِٛٗ.

    : مٛع١ٓرخ١ش اٌظٛاة ِّب ث١ٓ اٌ)أ  ( 

 اٌٙغَٛ(. -االثزؼبد  -)اٌمشة «: إٌفٛس  »ـ  ِشادف 2

 اٌفضبئً(. -األفبضً  -)اٌفض١ٍبد «  : اٌفض١ٍخ» ـ  عّغ  1

 مشح ِؼٕٝ اٌخٍك اٌؾم١مٟ . ٚضؼ رٌه .                    )ة( ث١َّٓ اٌىبرت فٟ اٌف

 س ِٓ اٌشر٠ٍخ ( ث١ّٕٙب : ............ٛ)ط( أوًّ : ) اٌشغجخ فٝ اٌفض١ٍخ ( ٚ) إٌف



 

  

) د ( ِٓ ٔضِّ ) رجبسن هللا أؽغٓ اٌخبٌم١ٓ ( اوزت ِّب رؾفع ا٠٢خ اٌزٝ رذي ػٍٝ ٘زا 

 .                                                                    اٌّؼٕٝ " ئْ هللا خٍك ثٕٟ آدَ ِٓ ٔفظ ٚاؽذح  

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
 السؤال األول"اختٌاري":من نص" الــفــالح "للهراوي "  

 أسد رشاثـــــٙب رجــــــــــشا أٔب اٌفالػ فٟ ِظـــــشا

 ، ٚال فمــــــــشا ثـٛاد٠ٙـب فــال رجمـٝ ٠ـذٞ لفــــشا

 :أرٟٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛعٓ ف١ّب ٠ظاٌ ش١خر)ا(  

 (  حولأ –أدفع  —جٌب )أُ  مرادؾ )أرد (: -ٔ
 الفقٌر(—الخالً  -)المعمور مضاد )القفر(: . -ٕ

                              )ب( بم ٌفتخر الفالح فً البٌت األول؟  
                      ا(.)ج( وضح الجمال فً قوله: )أرد ترابها تبر

 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ) د ( ضع عالمة ) 

 (     )              ـ الفالح ٌحمى أرضه ألنها تراث آبائه وأجداده.ٔ
 (    )        ـ صناعة النسٌج تقوم على زراعة الكتان فى مصر.  ٕ

 السؤال الثانً"اختٌاري":من نص" الـعــلــم واجــــب "للزهاوي "  
 المرء فً كل المطالب العلـم نــــور بٌــن أٌــــدي

 ٌحفـه مــن كل جــانب والجهـــل أشبــه بالظــالم
 :رٟٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛعٓ ف١ّب ٠بظاٌ ش١خر)ا( 

  (٠ج١ذٖ  ـ ٠ؾٛرٖ ـ ٠ؾٛطٗ ) :) ٠ؾفٗ (ِشادف  -2

 (ـ اٌّؼٍُ  اٌضمبفخ ٍُ  ـاٌؼ: )) اٌغًٙ (ِضبد  -1

                      ؟ اٌضبٟٔ  ذاٌج١ فٟ ثُ ٚطف اٌشبػش اٌغًٙ )ة( 

                    .)٠ؾفٗ ِٓ وً عبٔت (لٌٛٗ:  فٟ)ط( ٚضؼ اٌغّبي 
  ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ ف١ّب ٠ٍٟ : Xأِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ)√( ) د ( ضغ ػالِخ ) 

 )   (                     بء ٌإلٔغبْ فٝ ؽ١برٗ.اٌؼٍُ ٠غجت اٌشمـ 2

 )    (  ٔذاء اٌشبػش ٌمِٛٗ ٠ذي ػٍٝ ؽجٗ ٌُٙ ٚشفمزٗ ػ١ٍُٙ.ـ 1

 

 

 

 الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ  -ساثًؼب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :
تامة ,  سٌطرةكلمة  ٌعشقها كل عاقل , و ٌسٌطر حبه على أبنائه  الوطن

فً مٌادٌن الدفاع عنه  أسوًداقٌة  عشًقا له ؛ فٌجعلهم وتفٌض أفئدتهم الن
, فمن ٌمتلئ قلبه بحب وطنه ٌضح من أجله مخلًصا , فكم شهٌد  كتب له 

 فً ذاكرة التارٌخ . الخلود
 ) أ ( أعرب ما تحته خط .    

 استخرج من العبارة ما ٌأتً  :   ) ب ( 
                                         .  فؼال ِغشًدا  ــ  ٔ

  .  فعال مزًٌدا بحرؾ ــ  1
                     تمًٌٌزا ملحوظا , و أعربه .ــ  ٖ
   فعال مزٌدا بحرفٌن .ــ  ٗ
                فٟ اٌفمشح ،  ٚاضجظ ِب ثؼذ٘ب .  )وُ  (ث١ٓ ٔٛع ــ  5

  ) ج (أجب بالمطلوب فٌما ٌلً :-    
 . للنوم  ساعة (9( ساعة , منها  )ٕٗفً الٌوم  )  -ٔ

     اكتب األرقام بحروؾ عربٌة وؼٌر ما ٌلزم .   -
     ِب ثؼذ٘ب (        ٚاضجظ " وُ "  ث١ٓ ٔٛع ) ــ   ِذ٠ٕخ عذ٠ذح ألبِزٙب ِظش . وُ ــ 1

          عشرة سنة .         ) صوب الخطأ (                         ًبلػ  الولد اثن -ٖ
                              وؼٌر ما ٌلزم ( اتمٌٌزً  الفاعلجعل . ) افاض ماء النٌل   -ٗ
                                                "       ٌضحاكشؾ فً معجمك عن "    -٘
                                                                       " .         مخلًصازن كلمة "  -ٙ

اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة  لخط :خامًسا ا

 ( درجتان ونصؾ)  -أخرى:
لَ َعن َمؽناُهما األََدبُ   ِخدراِن لِلضاِد لَم ُتهَتك ُستوُرُهما :::: َوال َتَحوَّ

 ( اكتب ما ٌملى علٌك  درجتان ونصؾ)  سادًسا اإلمالء :

 
 
 
 
 



 

  

 لــؽــة الــعــربــٌــة    ال –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٗامتحان )

          

 :أوال التعبٌر
 ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري (  

 اكتب الفتة تحث فٌها الطالب على النظام

    -) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :
 بالعمل النافع والتعاون وتكاتؾ جمٌع أبناء الوطن ٌرقى المجتمع وٌتقدم.ـ ٔ 

 ا, وواجبنا المحافظة علٌها, وصٌانتها من العبث.عً فق العامة ملك لنا جمٌالمراـ ٕ

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (  ًٌ  ثان
  ( اًمام الخطأ  فٌما ٌلً : X( اًمام الصواب وعالمة)✓)أ( ضع عالمة)

 ( )            ـ اٌغذ اٌؼبٌٝ وبْ صٛسح ػظ١ّخ فٝ ِغبي اٌضساػخ. 2 

 ( )                           ٔغؾذ ٌغٕخ ٍِٕش فٟ اًداء ِّٙزٙب. - 1

 ) ة ( ِب أصش رأ١ُِ لٕبح اٌغـ٠ٛـظ ػٍٝ أٚسثب ٚسعبي اٌغ١بعخ ٕ٘بن  ؟                                    

             . ٚضؼ رٌه .                                    اٌىبرثخسؤ٠خ ٌٍؾش٠خ  2551) عـ ( ٌضٛسح ١ٌٛ٠ٛ 

  -) د(   رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ : 

 ...........  2551لبد صٛسح ـ اٌضػ١ُ اٌزٞ 2

 ) ِظطفٝ وبًِ ـ عّبي ػجذ إٌبطش ـ أٔٛس اٌغبداد (

 أل١ُ خظ ثبس١ٌف ػٍٝ عبٔت لٕبح اٌغ٠ٛظ ِٓ عٙخ: ...........    ـ1

  )  اٌششق ـ اٌغشة ـ اٌغٕٛة (

 ) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(:

 اٌغإاي األٚي ) اخز١بسٞ ( : ِٓ ِٛضٛع: )اٌىٕض لجً أْ ٠ض١غ(: 
إن للوقت  مفاهٌم  متعددة  ومتباٌنة  , تداولتها  األجٌال المتعاقبة  عبر السنٌن  
والعصور واختلفت  فً  تفسٌرها بحسب أهداؾ كل جٌل  ومشاربه  ولكن اتفق  

ذا قدره اإلنسان , وعرؾ كٌؾ  الجمٌع  على  أهمٌته وعلى أنه كنز  الذي  إ
 ٌستخدمه , استطاع أن  ٌملك  كل شًء

  ) أ(   هات من الفقرة ما ٌلً  :
اٌّـزـزـبٌـ١ـخ (     )ـ وٍّخ ِشادفٙب : 2  

  ) ارـفـك (  وٍّخ ِضبد٘بــ 1 

ـ وٍّخ ِفشد٘ب ) ِـفـٙـَٛ (  3    

  . . ٚضؼ رٌهارفبق ٚعججٗ ئٌٝ ة( رش١ش اٌؼجبسح 

 عــ ( ِبرا لبي روٟ ٔغ١ت ِؾّٛد ػٓ أ١ّ٘خ اٌٛلذ ؟  

  ( اًمام الخطأ  فٌما ٌلً : X( اًمام الصواب وعالمة)✓)أ( ضع عالمة)

 )      (         األولى .ـ  ٌجب وضع الصخور الكبٌرة فً المرحلة  -ٔ
 )      (                         ٓكل شىء ضاعإذا ملك اإلنسان وقته  -ٕ

  - اٌغإاي اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ "  ِٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت (:  
لم ٌهتم العالم المصرّي المولد والنشأة مصطفى السٌد, بجمال الذهب 

والفضة ورونقهما كما لم تفتح شهٌته قٌمتهما العالٌة للكْنِز والحٌازة, 
هما,هى التى أثارت ولكن الخصائص الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة ألصؽر دقائق

 فضوله؛ بحثاً واستقصاًء ودراسةً 
  ) أ( هات من الفقرة ما ٌلً : 

كلمة مرادفها : ) التـــمــلــك  (  -ٔ  
كلمة مضادها : ) ٌـهـمـل (   -ٕ  
ـ كلمة مفردها : ) خـصـٌـصـة (ٖ  

 نظرة مصطفى السٌد بالذهب والفضة . وضح ذلك . تشٌر العبارة إلى اختالؾ)ب ( 
؟ ماذا قدم مصطفى السٌد لمرضى السرطان  ( ) ج    

 :  ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلXًأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ) د ( ضع عالمة ) 

 (  )          الدكتور مصطفى السٌد ال ٌهتم بجمال الذهب وقٌمته. -ٔ
 )  (       دقائق الذهب تبدو وكأنها كوكبة مضٌئة على جسم معتم.ـ ٕ

 لًثا : النصوص األدبٌة :) أجب عن السؤال اآلتً () إجباري (ثا
 (  الخلق كنز ال ٌفنىمن موضوع )  - 

الخلق هو شعور المرء بأنه مسئول أمام ضمٌره عما ٌجب أن ٌفعل لذلك ال أسمى 
 الكرٌم كرٌما حتى تستوى عنده صدقة السر وصدقة العالنٌة

     :١ٓعِّب ث١ٓ اٌمٛ ة) ا ( اخزش اٌظٛا 

(—سغجخ -ئؽغبط  «:. )شؼٛس » ِشادفـ 2 ِّٓ  رّ

 والّ٘ب طٛاة(     —اٌخالئك -)!ألخالق « : اٌخٍك » عّغ  -1

 ث١َّٓ اٌىبرت فٟ اٌفمشح ا١ٌّضاْ اٌؾم١مٟ ٌٍخٍك . ٚضؼ رٌه .                       )ة( 

 ........ ث١ّٕٙب ..................... « طذلخ اٌؼال١ٔخ »ٚ  «طذلخ اٌغش »أوًّ :  ( عـ)

ِٓ ٔضِّ ) رجبسن هللا أؽغٓ اٌخبٌم١ٓ ( اوزت ِّب رؾفع ا٠٢خ اٌزٝ رذي ػٍٝ ٘زا ) د ( 

   .  النجوم ؛ لهداٌة الناس فً أسفارهم لٌاًل " إن هللا خلق   اٌّؼٕٝ
 
 



 

  

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
 السؤال األول"اختٌاري":من نص" الــفــالح "للهراوي "  

 أسد رشاثـــــٙب رجــــــــــشا أٔب اٌفالػ فٟ ِظـــــشا

 ثـٛاد٠ٙـب ، ٚال فمــــــــشا فــال رجمـٝ ٠ـذٞ لفــــشا

  :رٟٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛعٓ ف١ّب ٠بظاٌ ش١خر)ا(  

 (طإٌؾب ـ اٌفضخ ـ اٌز٘ت  )٘ٛ رشاة:) اٌزجش (ِشادف  -2

 (ـ شمبء عؼبدح غٕٝ ـ: ))فمشا(ِضبد  -1 

                                                                 ؟ ضبٟٔاٌ ذاٌج١ فٟالػ فاٌ ٠زؼٙذ)ة( ثُ 

                                                          .)أٔب اٌـفــالػ (لٌٛٗ:  فٟ)ط( ٚضؼ اٌغّبي 
  ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ ف١ّب ٠ٍٟ : Xأِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ)) √(  ) د ( ضغ ػالِخ

اٜٚ ِٓ ِٛا١ٌذ ِذ٠ٕخ إٌّظٛسح. ـ 2  )    (         ِؾّذ اٌٙشَّ

 )    (           ٠ؾٛي رشاة أسضٗ ئٌٝ رجش .   اٌفالػـ  1

 

 

 السؤال الثانً"اختٌاري":من نص" الـعــلــم واجــــب "للزهاوي "   
 المرء فً كل المطالب ـم نــــور بٌــن أٌــــديالعل

 ٌحفـه مــن كل جــانب والجهـــل أشبــه بالظــالم
   :رٟٛاة ِّب ث١ٓ اٌمٛعٓ ف١ّب ٠بظاٌ ش١خر)ا( 

   (اٌّخبسط ـ ـ اٌّؼبلً اٌّمبطذ  ) :) اٌّطبٌت(ِشادف  -2

 (ـ ِؼزُ  ظالَ عٛاد ـ: )) ٔٛس(ِضبد  -1

                                                      ؟ ألٚيا ذاٌج١ فٟ ٚطف اٌشبػش اٌؼٍُ)ة( ثُ 

                                          .)اٌؼٍُ ٔٛس ث١ٓ أ٠ذٞ اٌّشء (لٌٛٗ:  فٟ)ط( ٚضؼ اٌغّبي 
 ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ ف١ّب ٠ٍٟ : Xأِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ)√( ) د ( ضغ ػالِخ ) 

 )   (  ُ ٠غٕت اإلٔغبْ اإل٠ّبْ ثبٌّزا٘ت اٌفبعذح.اٌؼٍـ 2

 )    (  اعزطبع اٌشبػش أْ ٠ؾذد وً ١ِّضاد اٌؼٍُ.ـ  1

 

 

 

 

 الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ  -ساثًؼب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :
 سرٌانٌقدسه كل مصري , ٌسري حبها فً شراٌٌن أبنائها اسم مصر 

تعلًقا بها ؛ فتجدهم أسوًدا فً مٌادٌن الدم , و تزداد قلوبهم الطاهرة 
اٌقدم من أجلها الكثٌر  مصرالدفاع عنها , فمن ٌهو  ًٌ , فكم بطل   راض

  ٌُذكر اسمه على مر التارٌخ .
   ) أ ( أعرب ما تحته خط .    

  استخرج من العبارة ما ٌأتً  :   ) ب (  
                  فؼال ِغشًدا.    ــ  ٔ

       .  بحرؾ  فعال مزًٌداــ  1
  تمًٌٌزا ملحوظا , و أعربه .ــ  ٖ
        فعال مزٌدا بحرفٌن . ــ  ٗ
                فٟ اٌفمشح ،  ٚاضجظ ِب ثؼذ٘ب . )وُ  (ث١ٓ ٔٛع ــ  5

  ) ج (أجب بالمطلوب فٌما ٌلً :-    
اكتب األرقام بحروؾ  -.خالٌة ( حجرة  ٙ) منها ( فصل ,ٕ٘(  فً المدرسة ) -ٔ

  . ٌة وؼٌر ما ٌلزمعرب
       ِب ثؼذ٘ب ( ٚاضجظ " وُ "  ث١ٓ ٔٛع) ــ   ِضسػخ عّى١خ افززؾزٙب ِظش . وُ ــ 1

               بلػ الولد أحد عشرة سنة .       ) صوب الخطأ (                      -ٖ
                     تمٌٌز وؼٌر ما ٌلزم ( اجعل الفاعل. )  طاب هواء اإلسكندرٌة   -ٗ
                                                 "       ٌهواكشؾ فً معجمك عن "    -٘
ًٌازن كلمة "  -ٙ                                                                          " .         راض

 اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخر  خامًسا الخط :

 ( درجتان ونصف)
 ُهنا الُعال َوُهناَك الَمجُد َوالَحَسبُ ::::   لِِمصَر أَم لُِربوِع الشاِم َتنَتِسبُ 

 ( اكتب ما ٌملى علٌك    درجتن ونصؾ)  سادًسا اإلمالء :

 
 
 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٘امتحان )
          

 

 ( كفاح شعب مصرقصة )  -ٔقراءة : : الثانٌا 
   -) أ(   تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي : 
   ِبعج١شٚ( –وزٍٟ  –: ) عّبي ػجذ إٌبطش   2556لبئذ لٛاد اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ   -2

   اٌذٚي اٌؼظّٝ(  –ِظش  – ئعجب١ٔبعٕٛد  : )    (اٌش١بط١ٓ اٌؾّش )اٌّمظٛد ثـ  -1

                                       سغت ا١ٌٙٛد فٟ االعز١الء ػٍٝ عض٠شح شذٚاْ  ؟                     ) ة ( ٌّبرا 

                                                                           ؟                             2551) ط ( ِب اٌؾش٠خ اٌىبرثخ وّب رشٜ صٛسح ١ٌٛ٠ٛ 

  ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبطئخ ف١ّب ٠ٍٟ : Xأِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ ٚػالِخ )√ ( د ( ضغ ػالِخ ) ) 

 خغش اٌشب٠ٚش ِؾّذ ِؼشوزٗ ضذ اٌؼذٚ  .                                    )      ( -2

 سفغ اٌؼذٚ اٌشا٠خ اٌج١ضبء ػٍٝ ِىزت اٌجشق ١ٌخذع سعبي اٌّمبَٚ اٌشؼج١خ .)      ( -1

 ( اخزشاػبد ػشث١خِٛضٛع )  -2عإاي ٚاؽذ ِٓ اٌغإا١ٌٓ اٌزب١١ٌٓػٓ   أعت

 

 (اٌىٕض ... لجً أْ ٠ض١غِٛضٛع )  -1

 

 ( اٌخٍك وٕض ال ٠فِٕٝٓ ٔض )  -2صبٌضب : إٌظٛص : 

 

 

 ؽ١برٟ ، ٌغزٟ ٠ٛ٘زٟ ٌغزٟ



 

  

 ( ِٓ ٔض )اٌفالػ -2ػٓ عإاي ٚاؽذ ِٓ اٌغإا١ٌٓ اٌزب١١ٌٓ أعت

 

 ( ِٓ ٔض)اٌؼٍُ ٚاعت -1
 

 

 ساثؼب: اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌغزٟ ؽ١برٟ ، ٌغزٟ ٠ٛ٘زٟ

 ٌغزٟ ؽ١برٟ ، ٌغزٟ ٠ٛ٘زٟ



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٙامتحان )

          

 أوال التعبٌر:
  ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري (  

.ثالً مبرٌة تهنئة لصدٌقك بمناسبة حصولة على جائزة الطالب الاكتب   

 ) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآلتٌٌن :-  
كل قطرة ماء تساوي حٌاة , وال شك أن ترشٌد استهالك المٌاه عمل وطنً عظٌم ,  -ٔ

 .وعمل جدٌر باالحترام . اكتب فً هذا الموضوع موضًحا سبل الحفاظ على الماء
وقت الفراغ ثروة عظٌمة ٌمتلكها اإلنسان , والعاقل من ٌحسن استؽالل وقت فراؼه  -ٕ 

 . , وٌعرؾ كٌؾ ٌستخدمه 

ا القراءة :- ًٌ  ثان
 ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (  

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :-   
       (   كتلً – ماسبٌرو – جمال عبد الناصر: )   7ٕ٘ٔزعٌم ثورة ٌولٌو  -ٔ
   ( جلتراإن – مصر –فرنسا : )   المقصود بـ " تأمٌم القناة " أن تكون ملًكا لـ -ٕ

                                                   ؟    لماذا رؼب اإلنجلٌز فً االستٌالء على مكتب البرق ببورسعٌد ) ب ( 
                                                                          ؟                         7ٕ٘ٔما الحرٌة المصونة كما ترى  ثورة ٌولٌو ) ج ( 

   ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :X)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة√( ) د ( ضع عالمة ) 

)    (                          . لم تتمكن جزٌرة شدوان من الصمود أمام العدو -ٔ  
(     ). أعلن الشعب المصري رفضه للهزٌمة وأعاد بناء جٌشه من جدٌد -ٕ  

 ) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(:
 اٌغإاي األٚي ) اخز١بسٞ ( : ِٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت(:

َْٕظ ِظطفٝ اٌغ١ذ ٚطٕٗ ًُ ػٍٝ أْ ٠ف١ذ ِشضٝ اٌغشطبْ فٟ  ٌُٚ ٠َ ، ثً ئٔٗ ٠ؼّ

، ٚػٍٝ ٘زا عزغزف١ذ ِظش ٚأِش٠ىب ٚاٌؼبٌُ وٍُّٗ ِٓ عٙٛد ٘زا  ِظش ِٓ اخزشاِػٗ

ّٞ اٌؼظٟاٌؼبٌُ اٌّ َظش  

 ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :- 
(                         ١ّ٠ذ –٠ّٕغ  –) ٠خذَ ........................... ِشادف " ٠ف١ذ " ــ 2  

ــ عّغ   " اخزشاع  " ....................... ) اخزشاػبد ـ ِخزشػبد ـ ِخزشػْٛ (        1    
. ش١ش اٌؼجبسح ئٌٝ دٚس اٌذوزٛس ِظطفٝ اٌغ١ذ فٟ خذِخ اٌجشش٠خ . ٚضؼ رٌهة( ر  

 عــ ( ِب اعُ اٌّغٍخ اٌزٟ رٌٛٝ اٌذوزٛس ) ِظطفٝ اٌغ١ذ ( سئبعخ رؾش٠ش٘ب ؟      
 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

 )      (          .رئاسة معمل دٌنامٌكٌات اللٌزرتبوأ الدكتور مصطفى السٌد  -ٔ
 )      (     .تخرج الدكتور مصطفى السٌد فً كلٌة العلوم جامعة اإلسكندرٌة -ٕ

 - اٌغإاي اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ "  ِٓ ِٛضٛع: )ٌغخ خبٌذح (: 
تعلمها من ؼٌر  ًولٌس هناك أدل على ذلك من تلك الرؼبة المتزاٌدة الٌوم ف

تواصل مع أهل اللؽة من جانب, أو لمختلؾ أرجاء العالم , ل ًا, فالناطقٌن به
 ًواإلسالم ًالتراث العرب

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
(    افتراق – انتباه – أنحاء )  ........................ " أرجاء"  مرادؾ -ٔ  
(  أهلً – أهالً – أهلة) .....  ......................"  أهل"   جمع -ٕ   

تشٌر العبارة إلى تزاٌد الرؼبة فً تعلم اللؽة العربٌة من ؼٌر الناطقٌن بها . وضح )ب ( 
                     ذلك .                                                       

                      ؟                       ما اسم كاتب هذا  المقال ) ج ( 

 :  ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلXًأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ) د ( ضع عالمة ) 

 (   )  ٌتحدث اللؽة العربٌة ملٌار و ربع الملٌار تقرٌبا من سكان العالم .      -ٔ
ا ٌذكر .                    -ٕ  ًٌّ ا أو أدب ًٌّ  )    (     اللؽة العربٌة لم تقدم إرًثا حضار

 ( ثالًثا : النصوص األدبٌة :) أجب عن السؤال اآلتً () إجباري

  من موضوع ) تبارك هللا أحسن الخالقٌن (  -
عِت َوُمْخععِرُج -تععالً  –قعال هللا  ٌِّ ًَّ ِمعَن اْلَم ٌُْخعِرُج اْلَحع ععَوىي خ  َ َفعالُِق اْلَحعبِّ َوالنَّ

: )إِنَّ هللاَّ
لِ 
ي
ًِّ َٰ َذ عِت ِمعَن اْلَحعع ٌِّ ىي ُتْؤَفُكعونَ اْلَم ُ خ َفععأَنَّ علَ َسععَكًنا ( 7٘) ُكعُم هللاَّ ٌْ َفععالُِق اإْلِْصعَباِح َوَجَعععلَ اللَّ

لَِك َتْقِدٌُراْلَعِزٌِزاْلَعلٌِِم )
ي
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َٰ َذ  ( 7َٙوالشَّ

   -:) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً  
                                 (   قلًبا –  بًٌتا – حمة ر)   "َسَكًنا تفسٌر  "  -1
                                              ( المحبة  – الحبة – الحبٌب" )  اْلَحبِّ  : " مفرد -ٕ
     تتضمن اآلٌة الثانٌة دلٌاًل واضًحا على قدرة هللا تعالى . وضح ذلك . ) ب (  

 ٌِّ                           تضادا مبٌنا أثره فً المعنى . ولىة األن من اآلٌ) ج ( ع
. اكتب مما تحفظ اآلٌة التى تدل  خلق بنً آدم من نفس واحدة ) د ( " إن هللا خلق 

     على هذا المعنى .
 
 
 

                                                                                



 

  

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
 السؤال األول"اختٌاري":من نص"العلم واجب "للزهاوي

 العلـم نــــور بٌــن أٌــــدي       المرء فً كل المطالب
 والجهـــل أشبــه بالظــالم       ٌحفـه مــن كل جــانب

 العلم ٌعفً المــــــرء فً        األعمال من ثقل المتاعــب

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :   
 ( اٌّشأح – اٌفالػ – ٔغبْ) اإل ......" اٌّشء " ــ اٌّمظٛد ثـ2

 (  ٌد – أٌاد – ٌدوي) ............."  أٌدي"  مفرد -ٕ
                     .     العلم . وضح ذلك بٌان لقٌمة) ب ( فً البٌت األول 

             ؟       } الجهل أشبه بالظالم {:  عر عالم ٌدل  قول الشا) ج ( 
 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلXًأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

  (     )  تشبٌه للعلم بمصباح ٌنٌر طرٌق صاحبه .  } العلم نور {قول الشاعر :  -ٔ

   ( )     الحٌاة.               ٌخفؾ عن صاحبه متاعب  ال ٌرى الشاعر أن العلم -ٕ

السؤال الثانً "اختٌاري": من نص " اللؽة العربٌة تنعً حظها "  
 لحافظ إبراهٌم  

 سعؼذ ٌٕفغٝ فبرّٙذ ؽظبرٝ    ٚٔبد٠ذ لِٛٝ فبؽزغجذ  ؽ١برٝ

 سِٛٔٝ ثؼمُ فٝ اٌشـجبة  ١ٌٚزٕٝ     ػمّذ فٍُ أعضع ٌمـٛي  ػذارٝ

َٓ      فًٙ عبءٌٛا اٌغٛاص ػٓ  طذفبرٟأٔب اٌجؾش فٟ أؽشبئٗ اٌذس وب      ِ 

 ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : " ٖ د "
 (  عدم قدرة – موت وفناء – كسل وخمول " عقم ") المقصود بـ  -ٔ
 ـ مفرد " أحشاء " .......... ) حشو ــ حشا ـــ حاشٌة (  ٕ

. وضح ذلك  و حزنها على حالها العربٌةللؽة بٌان ألسؾ ا) ب ( فً البٌتٌن األول 

                    ؟           }بعقم ـ عقمت { ) ج ( عالم ٌدل قول الشاعر : 

( أمام العبارة Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د (  

 د " ٖ"  الخاطئة فٌما ٌلً :
     )       (    عربٌة .    عظمة اللؽة الٌدل على  } أنا البحر  {قول الشاعر : -ٔ

 (    )                    لٌس هناك عالقة بٌن عزة اللؽة وعزة أهلها       -ٕ
 
 
 

  الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ  -ساثًؼب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :

فً حٌاة الشاب أن ٌعرؾ موضع نبوؼه ومواضع ضعفه  البدءنقطة ) 
ال  الشابهذا النبوغ أن  ٌضعؾوإنما ,  واختٌار العمل الذي ٌناسبه

تلو  فشاًل فتكون النتٌجة المحتومة ؛ ٌستكشفه فٌختار ما لٌس له بأهل 

 .... ( .ألزداد نبوًؼا  صالحةلو اتجه وجهة  عاطلوكم , فشل 

                                                                             ) أ ( أعرب ما تحته خط .    
  استخرج من العبارة ما ٌأتً  :   ) ب ( 

                            فؼال ِغشًدا ٚاروش ٔٛػٗ . ــ  ٔ

                         فعال مزًٌدا بحرؾ , وزنه .ــ  1
                         تمًٌٌزا ملحوظا , و أعربه .ــ  ٖ
                               فعال مزٌدا بحرفٌن . ــ  ٗ
                   فٟ اٌفمشح ،  ٚاضجظ ِب ثؼذ٘ب .  )وُ  (ث١ٓ ٔٛع ــ  5

  ) ج (أجب بالمطلوب فٌما ٌلً :-    
                          عشرة سنة .       ) صوب الخطأ (  اثنً ولدال أتم -ٔ
 ِظش !   ضؾٝ ِٓ أعًوُ ثطً ــ 1

  ِب ٠ٍضَ ٚ أػشة ِب ثؼذ٘ب (         ) اعؼً " وُ " اعزفٙب١ِخ ٚغ١ش ــ 

 . ( ٌوم  ٔٔ( قصة فً ) ٙ) الطالب  قرأ -ٖ
   اكتب األرقام بحروؾ عربٌة وؼٌر ما ٌلزم .   -

 .  منزلة العالم أعلى من ؼٌره   -ٗ
            ) اجعل المبتدأ تمٌٌز وؼٌر ما ٌلزم (

                                "       ٌستكشؾاكشؾ فً معجمك عن "    -٘
                                                            " .         موضعزن كلمة "  -ٙ

 خامًسا الخط :
   -اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى:

 أال أنهض وسر فً سبٌل الحٌاة ::: فمن نام لم تنتظره الحٌاة

 سادًسا اإلمالء :  
 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ 9) امتحان

          

 أوال التعبٌر:
  ) أ ( التعبٌر الوظٌفً) إجباري (                

. برقٌة تهنئة لصدٌقك بمناسبة حصولة على المركز األول فً مسابقة الجرياكتب   

     -تٌٌن :) ب ( اكتب فً موضوع واحد من الموضوعٌن اآل
الكهرباء نعمة عظٌمة  , وال شك أن ترشٌد استهالك الكهرباء عمل وطنً عظٌم ,  -ٔ

 . وعمل جدٌر باالحترام . اكتب فً هذا الموضوع موضًحا سبل الحفاظ على الكهرباء
األخالق الحمٌدة ثروة عظٌمة ٌمتلكها اإلنسان , والعاقل من ٌحرص على التحلً  -ٕ 

 . بمكارم األخالق 

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (   ًٌ  ثان
  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :- 

( ماسبٌرو – كتلً – جمال عبد الناصر: )   7٘ٙٔقائد قوات العدوان الثالثً   -ٔ  
  (العظمى الدول – مصر –أسبانٌا : )   المقصود بـ " الشٌاطٌن الحمر  " جنود -ٕ

                                                           ؟    لماذا رؼب الٌهود فً االستٌالء على جزٌرة شدوان ) ب ( 
                                                                          ؟                              7ٕ٘ٔما الحرٌة الكاذبة كما ترى ثورة ٌولٌو ) ج ( 

 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

)   (             خسر الشاوٌش محمد معركته ضد العدو  .                        -ٔ  
(   ) .رفع العدو الراٌة البٌضاء على مكتب البرق لٌخدع رجال المقاوم الشعبٌة  -ٕ  

 ) ب ( من موضوعات القراءة المتعددة:) أجب عن سؤال واحد(:
 - اٌغإاي األٚي ) اخز١بسٞ ( : ِٓ ِٛضٛع: )ػبٌُ ِٓ ر٘ت(:  

َْٕظ ِظطفٝ اٌغ١ذ ٚطٕٗ ًُ ػٍٝ أْ ٠ف١ذ ِشضٝ اٌغشطبْ فٟ  ٌُٚ ٠َ ، ثً ئٔٗ ٠ؼّ

عٙٛد ٘زا ُ وٍُّٗ ِٓ بٌَ ، ٚػٍٝ ٘زا عزغزف١ذ ِظش ٚأِش٠ىب ٚاٌؼَ  ِظش ِٓ اخزشاِػٗ

ّٞ اٌؼظٟبٌِ اٌؼَ  َُ اٌّظش  

 ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :-   
ــ اػزشاف(         ــ رم١ٍذ  اثزىبس) .......................  "   :  اخزشاعِشادف " ــ 2  

  ٛاٌُ ــ اٌّؼبٌُ ( ؼٍّبء ــ اٌؼ... ) اٌُ "     : ..................ــ عّغ   " ) اٌَؼبٌَ 1       
   .    . ٚضؼ رٌه ٚطٕٗاٌذوزٛس ِظطفٝ اٌغ١ذ  ؽتِّ ة( رش١ش اٌؼجبسح ئٌٝ 

    عــ ( ِب اعُ اٌّؼًّ اٌزٞ رٌٛٝ اٌذوزٛس ) ِظطفٝ اٌغ١ذ ( سئبعزٗ؟      
 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً X( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√) د ( ضع عالمة) 

 )      (         مجلة علوم الفٌزٌاء .     مصطفى السٌد رئاسة تبوأ الدكتور  -ٔ

 )      (     عٌن شمس.تخرج الدكتور مصطفى السٌد فً كلٌة العلوم جامعة  -ٕ

 - اٌغإاي اٌضبٟٔ " اخز١بسٞ "  ِٓ ِٛضٛع: )ٌغخ خبٌذح (: 
تعلمها من ؼٌر  ًولٌس هناك أدل على ذلك من تلك الرؼبة المتزاٌدة الٌوم ف

لتواصل مع أهل اللؽة من جانب, أو لمختلؾ أرجاء العالم ,  ًلناطقٌن بها, فا
 ًواإلسالم ًالتراث العرب

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :  
(    الثواب – الثراء – المٌراث )  ................... " التراث"  مرادؾ -ٔ  
(  الرواؼب – الرؼبات – الراؼبات) .......... ..........." الرؼبة"   جمع -ٕ   

تشٌر العبارة إلى أسباب الرؼبة فً تعلم اللؽة العربٌة من ؼٌر الناطقٌن بها )ب ( 
              . وضح ذلك .                                                       

                         ؟    ما اسم المنصب الذي ٌشؽله  كاتب هذا  المقال ) ج ( 
  ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ) د ( ضع عالمة ) 

 (   )  ٌتحدث اللؽة العربٌة ملٌار و ثلث الملٌار تقرٌبا من سكان العالم .      -ٔ
 )    ( ــ تٌسر اللؽة العربٌة لمتعلمٌها االطالع على كم حضاري وفكري هائل .  ٕ
 
 

 ( ثالًثا : النصوص األدبٌة :) أجب عن السؤال اآلتً () إجباري

  من موضوع ) تبارك هللا أحسن الخالقٌن (  -
عِت َوُمْخععِرُج -تععالً  –قعال هللا  ٌِّ ًَّ ِمعَن اْلَم ٌُْخعِرُج اْلَحع ععَوىي خ  َ َفعالُِق اْلَحعبِّ َوالنَّ

: )إِنَّ هللاَّ
لُِكع

ي
ًِّ َٰ َذ عِت ِمعَن اْلَحعع ٌِّ ىي ُتْؤَفُكعونَ اْلَم ُ خ َفععأَنَّ علَ َسععَكًنا ( 7٘) ُم هللاَّ ٌْ َفععالُِق اإْلِْصعَباِح َوَجَعععلَ اللَّ

لَِك َتْقِدٌُراْلَعِزٌِزاْلَعلٌِِم )
ي
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َٰ َذ  ( 7َٙوالشَّ

   -:) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً  
            (   قاطع –  فاتح – خالق )  ........................ " َفالِقُ  تفسٌر  "  -1
َوىي  : " مفرد -ٕ                                ( النٌة – النواة – النوٌة) ....................... "  النَّ
     تتضمن اآلٌة األولى دلٌاًل واضًحا على قدرة هللا تعالى . وضح ذلك . ) ب (  

 ٌِّ                           تضادا مبٌنا أثره فً المعنى . ة األولىاآلٌن من ) ج ( ع
. اكتععب ممععا تحفععظ  النجععوم ؛ لهداٌععة النععاس فععً أسععفارهم لععٌاًل ) د ( " إن هللا خلععق 

                                                               اآلٌة التى تدل على هذا المعنى .
 
 
 



 

  

 

 أجب عن سؤال واحد مما ٌلً :  ) اختٌاري ( :
 السؤال األول"اختٌاري":من نص"العلم واجب "للزهاوي

 العلـم نــــور بٌــن أٌــــدي       المرء فً كل المطالب
 والجهـــل أشبــه بالظــالم       ٌحفـه مــن كل جــانب

 العلم ٌعفً المــــــرء فً        األعمال من ثقل المتاعــب

  ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :   
 ( اٌؾٛائظ – اٌضساػخ – االلزظبد)  ..................." اٌّطبٌت"  ــ اٌّمظٛد ثـ2

 (  العمٌل – األعمل –العمل) ....................... "  األعمال"  مفرد -ٕ
           . وضح ذلك           بٌان لسوء الجهل الثانً) ب ( فً البٌت 

             ؟           } ثقل المتاعب {:  عالم ٌدل  قول الشاعر ) ج ( 
 ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ) د ( ضع عالمة ) 

  (     )  تشبٌه للجهل بالظالم الحالك  .  } الجهل أشبه بالظالم {قول الشاعر :  -ٔ

   ( )       ال ٌساعد صاحبه فً حٌاته.                     أن العلم ٌرى الشاعر  -ٕ
 

السؤال الثانً "اختٌاري": من نص " اللؽة العربٌة تنعً حظها "  
 لحافظ إبراهٌم  

 سعؼذ ٌٕفغٝ فبرّٙذ ؽظبرٝ    ٚٔبد٠ذ لِٛٝ فبؽزغجذ  ؽ١برٝ

 رٝسِٛٔٝ ثؼمُ فٝ اٌشـجبة  ١ٌٚزٕٝ     ػمّذ فٍُ أعضع ٌمـٛي  ػذا

َٓ      فًٙ عبءٌٛا اٌغٛاص ػٓ  طذفبرٟ       أٔب اٌجؾش فٟ أؽشبئٗ اٌذس وبِ

 ) أ(   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :  
 (  الخبٌر العالم – الصٌاد – السباح ) ....... ....... " الؽواص" المقصود بـ  -ٔ
 .. ) الدور ــ الدرة ـــ الدرٌة ( ـ مفرد " الدر " ............................. ٕ 

  . وضح ذلك . للؽة العربٌةبٌان لسوء ما أتهمت به ا الثانً) ب ( فً البٌتٌن 

                     ؟           }أنا البحر  { ) ج ( عالم ٌدل قول الشاعر : 
  فٌما ٌلً : ( أمام العبارة الخاطئةXأمام العبارة الصحٌحة وعالمة )√ ( ضع عالمة ) ) د (  

   )       ( تشبٌة للؽة العربٌة بامرأة ال تلد .    } رمونً بعقم   {قول الشاعر : -ٔ

 (   )       .العالقة بٌن  الصحف والمجالت  ووسائل اإلعالم و ضعف اللغة  -ٕ
 
     
 

 

 الشأ اٌمطؼخ اٌزب١ٌخ صُ أعت ػٓ األعئٍخ  -ساثًؼب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ :

ومواضع ضعفه  تفوقه طنمو ٌعلمأن  نسانفً حٌاة اإل االنطالقنقطة ) 
ال  نساناإلهذا النبوغ أن  قتلوإنما ٌ,  وافقهواختٌار العمل الذي ٌ

تلو  إخفاًقا معروفةال عاقبةفتكون ال؛ ما لٌس له بأهل  نتقًفٌ تطلعهٌس

 .... ( .لزاد تفوًقا  صحٌحةً انطالقة  انطلقلو  شابوكم ,  إخفاق

 ته خط .                                                                              ) أ ( أعرب ما تح
 استخرج من العبارة ما ٌأتً  :   ) ب ( 

                        فؼال ِغشًدا ٚاروش ٔٛػٗ .    ــ  ٔ

                        فعال مزًٌدا بحرؾ , وزنه .ــ  1
                       و أعربه . تمًٌٌزا ملحوظا ,ــ  ٖ
                              فعال مزٌدا بحرفٌن . ــ  ٗ
 فٟ اٌفمشح ،  ٚاضجظ ِب ثؼذ٘ب .  )وُ  (ث١ٓ ٔٛع ــ  5

     -) ج (أجب بالمطلوب فٌما ٌلً : 
                       عشرة سنة .       ) صوب الخطأ (  أحد ولدال أتم -ٔ
 ِظش !   ضؾٝ ِٓ أعً عٕذٞوُ ــ 1

 ) اعؼً " وُ " اعزفٙب١ِخ ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ ٚ أػشة ِب ثؼذ٘ب (     ــ 

 . ( لٌلة  ٕٔ( كتاب فً ) ٙ) الطالب  قرأ -ٖ
 اكتب األرقام بحروؾ عربٌة وؼٌر ما ٌلزم .   -

 . مكانة العالم أسمى من ؼٌره   -ٗ
           ) اجعل المبتدأ تمٌٌز وؼٌر ما ٌلزم ( 

                                 "       ٌستطلعشؾ فً معجمك عن " اك   -٘
                                                           " .         موطنزن كلمة "  -ٙ

 خامًسا الخط :
 اكتب ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخر  

 ار الشٌمبنً مصر صونوا لها حقها :::  كبار النفوس كب

  سادًسا اإلمالء :
 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ 9امتحان )

          

 ( : وفبػ شؼت ِظش )لظخ  ِٓ ) أ (   ¨اٌمشاءح  /أٚال
 ( أمام العبارة الخطأ :( أمام العبارة الصحٌحة , وعالمة )  أ ( ضع عالمة )

 .   )   ( ثّغبػذح اإلٔغ١ٍض ِمبثً ؽّب٠زٗ ِٓ اٌغ١ش ٚاٌشؼت ٞاٌخذ٠ٛرؼٙذ ـ 2

 )   (                                 وبْ ِظطفٝ وبًِ ِؾب١ًِب ثبسًػب ٚخط١جًب ث١ًٍغب.

 ثذأ ِظطفٝ وبًِ عٙبدٖ ثٛع١ٍز١ٓ. فّب ّ٘ب؟ة (  

 عـ ( ػًٍ : اعزجؼبد ثش٠طب١ٔب اٌٍٛسد وشِٚش ِٓ ِظش .  

 -ٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمـٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ :رخ١ش اإلعبثخ اد (  

  : ...............اٌزارٟٔبدد ثٛعٛة ِٕؼ ِظش اعزمالٌٙب  اٌزٟاٌظؾ١فخ اٌجش٠طب١ٔخ ـ 2

 ـ ا٠ٌٛه دٞ (  اٌزشث١ْٛـ  اٌزب٠ّض )

 ................ؽًّ ٌٛاء اٌىفبػ ثؼذ ِظطفٝ وبًِ ِجبششح:ـ 1

 ( ِؾّذ فش٠ذ   -عؼذ صغٍٛي   -)  عّبي ػجذ إٌبطش 

 ) ة ( ِٓ ِٛضٛع ) اٌىٕض لجً أْ ٠ض١غ ( ) اخز١بسٞ ( 
اٌُؼظِٛس، ٚاْخزٍََ  َٚ  ٓ١ٕ زَؼبلِجخُ َػْجَش اٌغِّ ُّ ٌَْزٙب األْع١بي اٌ َٚ زجب٠ٕخً، رَذا ُِ َٚ َدحً  زََؼذِّ ُِ  َُ ١ِ٘ فب َِ ْلِذ  َٛ ٍْ ٌِ َّْ فَْذ ئ

 ِٗ شبِسثِ َِ َٚ  ًٍ ًِّ ِع١ ذاِف ُو ْ٘  .....  فِٝ رَْفِغ١ِش٘ب اٌُؼمُٛي ثَِؾغِت أ

 -رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمـٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ :) أ (  
 ِخزٍفخ( -ِزطبثمخ  -ِشادفٙب: ....... )ظب٘شح « ِزجب٠ٕخ» -

 اعزؾبي( -رىبعً  -: ....... )ػغض  ِضبد٘ب« اعزطبع» -

 ِششثخ( -ِششث١خ  -ِفشد٘ب: ....... )ِششة « ِشبسة» -

 فَٙٛ اٌٛلذ .اخزالف األع١بي فٟ رفغ١ش ِ ػًٍ : ) ة (  

 ِبرا ٠ؾذس ٌٛ لذس اإلٔغبْ ل١ّخ اٌٛلذ؟) ط ( 

 ( أمام العبارة الخطأ :( أمام العبارة الصحٌحة , وعالمة )  ) د ( ضع عالمة )
 )        (                          اٌظخٛس اٌىج١شح اٌّشاد ثٙب األ٘ذاف اٌؼظّٝ.ـ 2

 )        (                 ل١ّخ اٌٛلذ.ِضباًل خ١ب١ًٌّب ػٍٝ  اٌغبِؼٟػشع األعزبر ـ 1

 ( ِٓ ِٛضٛع ) اخزشاػبد ػشث١خ ( ) اخز١بسٞ (  عـ) 
وّب ٔجغ ِٓ اٌؼشة فٟ فْٕٛ اٌطت ٚاٌغشاؽخ ػٍّبء ٚأطجبء وبٔذ ِإٌفبرُٙ رذسط 

 فٟ أٚسٚثب لشٚٔب ُِٕٚٙ اثٓ ع١ٕب اٌزٞ دسط ػذ٠ذا ِٓ األِشاع

 ٓ :)أ( اخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ 

 األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ(           -أعبد  -ـ ِشادف ) ٔجغ ( : )ثشع 

 اٌغشؽٝ(  -اٌغشٚػ  -ـ عّغ) اٌغشاؽخ ( : )اٌغشاؽبد  

 اٌمذَ(. -اٌزخٍف  —ـ ِضبد ) اٌؾضبسح ( : )اٌجذاٚح 

 ) ة( ِزٝ ثذأ اٌؼشة ٔٙضزُٙ اٌؼ١ٍّخ ؟ ٚفٝ أٞ اٌّغبالد ؟

 ْ ِخزشػب ؟) ط ( ِبرا اخزشع اٌطفً اٌؼشثٟ ؟ ٚو١ف رىٛ
 ( بم تمٌزت))لٌلى عبدالمنعم  كامرأة عربٌة ؟د) 

 ) ئعجبسٞ( صب١ٔب : إٌظٛص : ) أ ( ِٓ ٔض ) اٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ (
 َٓ ِِ  ِٗ ب ٠َزََشرَُّت َػ١ٍَْ َّّ ِٗ، ثِمَْطِغ إٌَّظَِش َػ اِعِت ٌِزارِ َٛ ٌْ َٛ أَداُء ا ُ٘ ٌُْخٍُك  َّْ ا ِي: فا ْٛ ٌْمَ ٍَخُ ا ّْ ُع َٚ

ََ األْخاَلِق إٌَّزَبئِِظ، فَ  َىبِس َِ َُ إٌَّبَط  ْٓ أَساَد أْ ٠َُؼٍِّ ١ٌُْضَجِّذْ  ف١ٍؾَّٟ َٚ بئَِشُ٘،  َّ فٝ ٔفٛعُٙ  َض

 ٍخاٌشؼٛس ثبٌشغجخ فٝ اٌفض١ٍخ ٚإٌفٛس ِٓ اٌشر٠

 -رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمـٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ :) أ ( 

 أعبعٗ( -ٔٙب٠زٗ  -رؼٕٝ: ...... )خالطزٗ « عٍّخ اٌمٛي» -

 ِىشِخ( -وش٠ّخ  -ِفشد٘ب: ....... )وش٠ُ « ِىبسَ» -

 فضبئً( -أفبضً  -عّؼٙب: ...... )أفضبي « اٌفض١ٍخ» -

بئَِشُ٘ ف١ٍؾٟ»لٌٛٗ:  فٟ)  ة ( ِب ٔٛع األعٍٛة   َّ  ؟ ِٚب غشضٗ؟«َض

 ٘زٖ اٌفمشح؟ فٟ) عـ ( ئالَ ٠ذػٛ اٌىبرت 

 مام العبارة الخطأ :( أ( أمام العبارة الصحٌحة , وعالمة )  ) د ( ضع عالمة )
  )   (        ـ اٌخٍك ٘ٛ طشخخ اٌذفبع ػٓ اٌٛطٓ   2
 ـ اٌخٍك ٘ٛ ِغئ١ٌٛخ اإلٔغبْ أِبَ إٌبط       )   (    1

 ) اخز١بسٞ(  ) ة ( ِٓ ٔض ) اٌفالػ (

 أٔب اٌفالػ فٟ ِظـــــشا      أسد رشاثـــــٙب رجــــــــــشا

 د٠ٙـب ، ٚال فمــــــــشافــال رجمـٝ ٠ـذٞ لفــــشا      ثـٛا

 فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سطــت      ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕت

 -رخ١ش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌمـٛع١ٓ ف١ّب ٠أرٟ :) أ ( 

 ـ ِشادف ) أسد ( ..............) أؽٛي ـ أرغٛي ـ أشب٘ذ ( 2

 ّٚٔبء ٚ ئوضبس ( ـ ِضبد ) فمش ( .............) غٕٝ ٚصشاء ـ ئشجبع ٚئلٕبع ـ ئّٔبء 1

 ـ عّغ ) لفش ( .................... ) لفبس ـ ِفبلش ـ فمشاد ( 3

 ) ة ( ٠زغٕٝ اٌشبػش فٟ األث١بد ثأِغبد اٌفالػ اٌّظشٞ . ٚضؼ رٌه . 

 ) ط ( " أسد رشاثٙب رجشا " " أسد رشاثٙب صسػب " أٞ اٌزؼج١ش٠ٓ أعًّ ؟ ٌّٚبرا ؟ 

 ( أمام العبارة الخطأ :ٌحة , وعالمة ) ( أمام العبارة الصح ) د ( ضع عالمة )
 )     (                      أسضٗ ألٔٙب رشاس آثبئٗ ٚأعذادٖ. ٠ظْٛاٌفالػ ـ 2

 )     (      عزخذَ ا٢الد اٌؾذ٠ضخ فٝ اٌضساػخ.ال٠غ١ذ ااٌفالػ اٌّظشٜ ـ 1

 ) عـ ( ِٓ ٔض ) اٌفالػ ( ) اخز١بسٞ( 
 



 

  

 

 صبٌضب : اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ 7امتحان )

          

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (   ًٌ  ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ) اخز١بسٞ ( ) ة ( ِٓ ِٛضٛع ) ٌغخ خبٌذح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ) اخز١بسٞ ( ) ة ( ِٓ ِٛضٛع ) ٌغخ خبٌذح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) ئعجبسٞ( صب١ٔب : إٌظٛص : ) أ ( ِٓ ٔض ) اٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 ) اخز١بسٞ(  ( اٌؼٍُ ٚاعت) ة ( ِٓ ٔض )  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) اخز١بسٞ(  ( ) ة ( ِٓ ٔض ) اٌٍغخ اٌؼشث١خ رٕؼٟ ؽظٙب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبٌضب : اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ

 

 
 
 



 

  

 اللــؽــة الــعــربــٌــة     –ع ٕ( نهاٌة الفصل الدراسً الثانً ـ ٓٔامتحان )

          

ا القراءة :- ) أ ( من كتاب كفاح شعب مصر ) إجباري (   ًٌ  ثان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ( ) اخز١بسٞ ( ) ة ( ِٓ ِٛضٛع ) ٌغخ خبٌذح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ) اخز١بسٞ ( ) ة ( ِٓ ِٛضٛع ) ٌغخ خبٌذح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ئعجبسٞ(صب١ٔب : إٌظٛص : ) أ ( ِٓ ٔض ) اٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ (

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ) اخز١بسٞ(  ( اٌؼٍُ ٚاعت) ة ( ِٓ ٔض ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) اخز١بسٞ(  ( ) ة ( ِٓ ٔض ) اٌٍغخ اٌؼشث١خ رٕؼٟ ؽظٙب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبٌضب : اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ

 

 

 

 



 

 ِذ٠ش٠س جٌطشذ١س ٚجٌط١ٍُْ –ِكحفَس جٌمح٘شز ( 1)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)  .جوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ جٌمشجءز: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ) :ج٢ض١١ٓجوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ : جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .جٌٍُّْ ٠شذٝ جألؾ١حي، ٠ّٚكٛ جٌؿًٙ، ٠ٚشؽذ ئٌٝ جٌكك -1

 .جألخالق جٌك١ّذز ٘ذٜ ّٕٛجْ جٌؾْٛخ، ٚلذ قػص ١ٍّٙح جألد٠حْ جٌغّح٠ٚس -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"جٌىٕض لرً أ٠ٓ ٠ن١ِ"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ذدز ِٚطرح٠ٕس، ضذجٌٚطٙح جألؾ١حي جٌّطْحلرس ّرش جٌغ١ٕٓ ٚجٌْقٛس، ٚجخطٍفص ئْ ٌٍٛلص ِفح١ُ٘ ِطْ"

 ".فٟ ضفغ١ش٘ح جٌْمٛي ذكغد أ٘ذجف وً ؾ١ً ِٚؾحسذٗ، ٌٚىٓ جضفك جٌؿ١ِّ ٍّٝ أ١ّ٘طٗ

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (ِخييحضٗ –جضؿح٘حضٗ  –ّالِحضٗ )  ":..................ِؾحسذٗ"ِشجدف  -1

 (ِطغح٠ٚس –ِطنحدز  –ِطفمس )  ":.....................ِطرح٠ٕس"ِنحد  -2

 (فُٙ –ِفَٙٛ  –فحُ٘ )  ":.....................ِفح١ُ٘"ِفشد  -3

 ّٚالَ جضفمص؟. ف١ُ جخطٍفص جألؾ١حي( خ)

 .جروش أُ٘ جأللٛجي جٌطٟ ضر١ٓ أ١ّ٘س جٌٛلص فٟ ق١حضٕح( ؾـ)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( د)

 )      (   .ٌٍٛلص ِفَٙٛ غحذص ضذجٌٚطٗ جألؾ١حي جٌّطْحلرس -1

 )      (  .جٌٛلص ٘ٛ جٌىٕض جٌزٜ ئرج لذسٖ جإلٔغحْ ٍِه وً ؽة -2

 :أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -1

 )     (  .عحفش ِقيفٝ وحًِ ئٌٝ فشٔغح ٠ذّٛ ٌٍمن١س جٌّقش٠س -

 )     (   .ٔؿف عْذ صغٍٛي فٟ ضٛق١ذ ّٕقشٜ جألِس -

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ -2

 (خّغس –أسذْس  –غالغس ) .ؽٙٛس.... ....................ّحؽص ٌؿٕس ٍِٕش فٟ ِقش -

ِكّذ  –عْذ صغٍٛي  –ؾّحي ّرذ جٌٕحفش ................ )قًّ ٌٛجء جٌىفحـ ذْذ ِقيفٝ وحًِ -

 (فش٠ذ

 ١ٌٛ٠ٛ؟ 23ِح جٌزٜ ّضِص ١ٍّٗ غٛسز  -3

 ٌّحرج دخً جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ فٍغي١ٓ؟ -4

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ، جلشأ غُ أؾد -2

ضْحي ٠ح فذ٠مٟ ٔطٍُْ أؽ١حء ِف١ذز، ِحرج ٠ؿد أْ ٔفًْ ّٕذ جٌْيظ؟ مِ ٠ذن ٍّٝ فّه ّٕذ "

جٌْيظ، فحٌْيظ و١ّس ور١شز ِٓ جٌؿشجغ١ُ جٌطٟ ضخشؼ ّٓ ىش٠ك جٌفُ، ٚئرج ٌُ ٠ىٓ ذ١ذن ِٕذ٠ً، 

فحغغً ٠ذن ؾ١ذًج ذْذ جٌْيظ، قطٝ ال ضٕمً جٌؿشجغ١ُ، فحٌؿشجغ١ُ ّذٚ، ١ٌٚغص فذ٠مس، فٟٙ ضغرد 

 ".ًح خي١شز ضنش ذقكس جإلٔغحْ، فكحفٌ ٍّٝ فكطه ٚفكس ج٢خش٠ٓأِشجم

 ٍّٝ فّه ّٕذ جٌْيظ؟....................... ٠ؿد أْ ضنِ -1: أوًّ( أ)

 .ٌإلٔغحْ ضغرد ٌٗ أِشجمًح خي١شز................... جٌؿشجغ١ُ -2           

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( خ)

 (فذ٠ك –سجفل  –وحسٖ )  ":......................ّذٚ"ِنحد  -1

 (ِغشّس –ٔحفْس  –ِٙزذس )  ":.....................ِف١ذز"ِْٕٝ  -2

 ٌّحرج ٠ؿد أْ ٔغغً أ٠ذ٠ٕح ذْذ جٌْيظ؟ (ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ: )، جلشأ غُ أؾد"ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ : أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ

ٍَ : "حٌٝلحي جهلل ضْ ٚ٘ٛ جٌزٞ ؾًْ ٌىُ جٌٕؿَٛ ٌطٙطذٚج ذٙح فٟ ٍٍّص جٌرش ٚجٌركش لذ فقٍٕح جأل٠ص ٌمٛ

ٍّْْٛ٠(79") 

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (ٚمكٕح –لغّٕح  –ٍّّٕح ) ":.......................فقٍٕح"ِشجدف  -1

 (ضؾحسوٛج –ضنٍٛج  –ضشؽذٚج )  ":........................ضٙطذٚج"ِنحد  -2

 (والّ٘ح فٛجخ –ٍٍّس  –ٍالَ )  ":........................ٍٍّحش"ِفشد  -3

 .جروش فحتذز جٌٕؿَٛ وّح فّٙص ِٓ ج٠٢س( خ)

 ".ٍٍّص جٌرش ٚجٌركش: "ٚمف جٌؿّحي فٟ لٌٛٗ ضْحٌٝ( ؾـ)

جوطد ِّح قفَص ِٓ . خٍمٕح ِٓ ٔفظ ٚجقذز ١ٌطذذش أفكحخ جٌْمٛي –عركحٔٗ ٚضْحٌٝ  –جهلل ( د)

 .جٌٕـ ج٠٢س جٌذجٌس ٍّٝ رٌه

 :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 1)

 ــذٜ جٌّشء فٟ وً جٌّيحٌد  جٌٍُْ ٔٛس ذ١ٓ أ٠ــ

 َ ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد  ٚجٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَال

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (والّ٘ح فك١ف –جٌّيٍد  –جٌيحٌد )  ..............":........جٌّيحٌد"ِفشد  -1

 (٠خييٗ –٠كٛىٗ  –٠كذدٖ )  ":.......................٠كفٗ"ِشجدف  -2

 .جؽشـ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ ذأعٍٛذه( خ)

 ؟"جٌٍُْ ٔٛس: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش -1( ؾـ)

 جٌػحٟٔ؟فٟ جٌر١ص " ٠كفٗ"ِحرج أفحد جعطخذجَ جٌفًْ جٌّنحسُ  -2     

 

 

 



 

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 2) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (ضشجخ جألسك –ضشجخ جٌز٘د  –ضشجخ جٌفنس ) :...............................٘ٛ" جٌطرش" -1

 (جٌفم١ش –جٌخحٌٝ  –جٌّّْٛس ) ":...........................جٌمفش"ِنحد  -2

 .جؽشـ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ ذأعٍٛذه( خ)

 ؟"أسد ضشجذٙح ضرشج: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش -1( ؾـ)

 ؟"لفشج"ِحرج أفحد ضٕى١ش وٍّس  -2      

 سجذًْح جٌٕكٛ

، فىُ ِٓ ِغشٚس٠ٓىحٌرس، ٚسؾْٛج ( 11)ىحٌرًح، ٚ ( 15)ذشقٍس جؽطشن ف١ٙح  جٌّذسعسلحِص "

 ".ؾ١ًّ ؽح٘ذٚج فأِطَُِْٕٙش 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚآخش ِض٠ذًج -2    .ض١١ّضًج، ٚأّشذٗ -1

 .وٍّس ٍّٝ ٚصْ جفطًْ -4   .، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح(وُ) -3

 .قشٚفًح ّشذ١سجعطرذي ذحألسلحَ جٌّٛؾٛدز فٟ جٌفمشز جٌغحذمس ( ؾـ)

 ؟"ِغشٚس٠ٓ"و١ف ضىؾف فٟ ِْؿّه ّٓ وٍّس ( د)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 ٌذٚدًج ٚال ضذفِ ٠ذ ج١ٌٍٓ ذحٌمغش  ئرج ؽثص أْ ضك١ح ع١ْذًج فال ضىٓ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِذ٠ش٠س جٌطشذ١س ٚجٌط١ٍُْ –ِكحفَس جٌؿ١ضز ( 2)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 .ٍه ذّٕحعرس ؽٙش سِنحْ جٌىش٠ُجوطد ذشل١س ضٕٙثس ٌض١ِ: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

جوطد فٟ جٌّٛمُٛ ف١ّح ال ٠مً ّٓ عطس ّؾش عيشًج ٚال ٠ض٠ذ ٍّٝ ّؾش٠ٓ : جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 :عيشًج

 .جٌٛلص وحٌغ١ف ئْ ٌُ ضميْٗ ليْه -

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"ٌغس خحٌذز"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ٍٝ رٌه ِٓ ضٍه جٌشغرس جٌّطضج٠ذز ج١ٌَٛ فٟ ضٍّْٙح ِٓ غ١ش جٌٕحىم١ٓ ذٙح فٟ ١ٌظ ٕ٘حن أدي ّ"

ِخطٍف أٔكحء جٌْحٌُ؛ ٌٍطٛجفً ِِ أً٘ جٌٍغس ِٓ ؾحٔد، أٚ جٌطشجظ جٌْشذٟ ٚجإلعالِٟ ِٓ ؾٙس 

 ".أخشٜ

 ".أسؾحء"، ِٚفشد "ِخطٍف"، ِٚنحد "أدي"ِشجدف : ٘حش ( أ)

 ِح جٌذ١ًٌ ٍّٝ أ١ّ٘س جٌٍغس جٌْشذ١س؟( خ)

 ِح ٚجؾره ٔكٛ ٌغطه؟( ؾـ)

 :أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ -1

 –ِحعر١شٚ  –وشِٚش . )ئٌٝ ِقش ٌٍطكم١ك فٟ أعرحخ جٌػٛسز.......................... ؾحءش ٌؿٕس  -

 (ٍِٕش

 (94 – 93 – 92. )ّحًِح................... ٚلْص ذش٠يح١ٔح ِْح٘ذز جٌؿالء ٌطشقً ّٓ جٌرالد ذْذ -

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -2

 )     (   .فؾً جٌنحذو ؾالي جٌذعٛلٟ فٟ ئفحذس جٌيشجدز جٌفشٔغ١س -

 )     (     .ضُ ٔفٟ عْذ صغٍٛي ئٌٝ ؾض٠شز ع١ؾً -

 .ٚمف رٌه. جٌغ١حع١س جذط١ٍص ِقش ذحٔكشجف جألقضجخ -3

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌذوطٛسز ّحتؾس ّرذ جٌشقّٓ جٌّْشٚفس ذرٕص جٌؾحىة ِفىشز، ٚوحضرس ِقش٠س، ٚأعطحرز ؾح١ِْس، "

ٚذحقػس؛ أٚي جِشأز ضكحمش فٟ جألص٘ش جٌؾش٠ف، ٚأٚي جِشأز ضٕحي ؾحتضز جٌٍّه ف١قً فٟ ج٢دجخ 

 .١ٌٚحش ِٓ جؽطغٍٓ ذحٌقكحفسٚجٌذسجعحش جإلعال١ِس، ِٚٓ أ

َ، قفَص جٌمشآْ جٌىش٠ُ فٟ وطحخ جٌمش٠س، سفل ٚجٌذ٘ح أْ ضٍطكك 1713ٌٚذش فٟ د١ِحه ّحَ 

ذحٌّذسعس ٟٚ٘ فٟ جٌغحذْس ِٓ ّّش٘ح؛ ألْ ضمح١ٌذ جألعشز ضأذٝ خشٚؼ جٌرٕحش ِٓ جٌّٕضي ٚجٌز٘حخ 

جٌطكمص ذحٌؿحِْس ذّغحّذز ِٓ . ئٌٝ جٌّذسعس فطٍمص ض١ٍّْٙح فٟ جٌّٕضي، ٚقممص ضفٛلًح ٍّٝ لش٠ٕحضٙح

َ، ٚوحٔص ضىطد ِمحالضٙح ذحط ِغطْحس خٛفًح ِٓ غند 1751ٚجٌذضٙح، ٔحٌص ؽٙحدز جٌذوطٛسجٖ ّحَ 

 .ٚجٌذ٘ح، فحخطحسش ٌمد ذٕص جٌؾحىة؛ ألٔٗ وحْ ٠ٕطّٝ ٌك١حضٙح جألٌٚٝ ٍّٝ ؽٛجىة د١ِحه جٌطٟ أقرطٙح

ذِح ضشوص ٚسجء٘ح ٠شذٛ ٍّٝ جألسذ١ْٓ َ ذ1771ْفمذضٙح جٌغحقس جإلعال١ِس فٟ ِيٍِ د٠غّرش ّحَ 

 ".وطحذًح فٟ جٌذسجعحش جإلعال١ِس، ٚجألدذ١س، ٚجٌطحس٠خ١س

 : جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ( أ)

 (٠ض٠ذ –٠طْحًِ ذحٌشذح  –٠قحخ ذحٌشذٛ ) ":...........................٠شذٛ"ِشجدف  -1

 (ضَٙش –ضٛجفك  –ضشفل ) ........":....................ضأذٝ"ِنحد  -2

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( خ)

 . )  (ضشوص جٌذوطٛسز ّحتؾس ّرذ جٌشقّٓ ٚسجء٘ح ِح ٠شذٛ ٍّٝ جألسذ١ْٓ وطحذًح فٟ ِؿحي جٌى١ّ١حء -1

 . )    (ٌطضجًِح ذطمح١ٌذ جألعشزسفل ٚجٌذ جٌذوطٛسز ّحتؾس ّرذ جٌشقّٓ جٌطكحلٙح ذحٌّذسعس ج -2

 ِح ٘ٛ؟ ِٚح عرد رٌه؟. وحٔص جٌذوطٛسز ّحتؾس ّرذ جٌشقّٓ ضىطد ِمحالضٙح ذحعُ ِغطْحس( ؾـ)



 

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 :أؾد ّٓ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 ":ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ ( 1)

ئْ جهلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ ٠خشؼ جٌكٝ ِٓ ج١ٌّص ِٚخشؼ ج١ٌّص ِٓ جٌكٝ رٌىُ : "لحي جهلل ضْحٌٝ

فحٌك جإلفرحـ ٚؾًْ ج١ًٌ عىًٕح ٚجٌؾّظ ٚجٌمّش قغرحًٔح رٌه ضمذ٠ش جٌْض٠ض ( 75)جهلل فأٔٝ ضإفىْٛ

 (.76)ج١ٌٍُْ

 ".ج١ٌّص"، ؾِّ "جإلفرحـ"، ِنحد "فحٌك"ِشجدف : ٘حش( أ)

 .َح، ِر١ًٕح ِْٕحٖجعطخشؼ ِٓ ج٠٢س جألٌٚٝ جعطفٙحِ( خ)

 ِح دالتً لذسز جهلل فٟ ج٠٢س جٌػح١ٔس؟( ؾـ)

 ".جٌرؾش أفٍُٙ ٚجقذ، ٌىُٕٙ ذ١ٓ ِغطمش ِٚغطٛدُ: "جوطد ِّح قفَص ِح ٠ذي ٍّٝ أْ( د)

 :أؾد ّّح ٠أضٟ" جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2) 

 ٌٍٍُْ ِٓ غشس جٌّٕحلد  أٔح ال أٚفٝ روش ِح 

 جٌْٛجلدئؾّحُ ِكّٛد   ٠ح لَٛ ئْ جٌٍُْ ذحٌــ

 جٌٍُْ غُ جٌٍُْ ٚجؾد  ٠ح لَٛ ئْ جٌٍُْ غُ

 ".لَٛ"، ؾِّ "جٌْٛجلد"، ِشجدف "ِكّٛد"، ِنحد "غشس"ِفشد : ٘حش( أ)

 .ٚمف رٌه ِٓ خالي جألذ١حش. فٟ جألذ١حش دّٛز ٚض١ًٍْ( خ)

 ؟"جٌٍُْ"؟ ِٚحرج أفحد ضىشجس وٍّس "غشس جٌّٕحلد: "ِح جٌؿّحي  فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 سجذًْح جٌٕكٛ

ال ضقٍف ٌٙح جٌىشج١٘س ذً جٌكد، ٚوزٌه ضطمذَ ق١ٓ ضٕؿف فٟ جإلٔغح١ٔس مذ ٍّّٕح جٌطحس٠خ ٔفغٗ أْ ٌ"

ؽة عٙاًل ال ٠قٍف ٌؾة، وزٌه فاْ جألُِ ج١ٌَّْس جٌطٟ  وًجؾط١حص جٌّقحّد؛ ألْ جٌفشد جٌزٞ ٠ؿذ 

 !".ّٓ عٕس جٌك١حز قحدظ ى٠ٛاًل، ٚوُ ِٓ أُِ ذحدش ألٔٙح جٌؾذجتذضػرص ٌٍك١حز ٘ٝ جٌطٟ ّشوطٙح 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ِح ٠أضٟ( خ)

 .فْاًل فك١كًح، ٚآخش ِْطاًل -2   .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -1

 .ِْيٛفًح، ٚذ١ٓ جٌّْيٛف ١ٍّٗ -4    .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -3

 :أؾد ذّح ٘ٛ ِيٍٛخ( ؾـ)

 (١ِس، ٚغ١ش ِح ٠ٍضَقٛي وُ ئٌٝ جعطفٙح)   !وُ ؽْٛخ ّحؽص ع١ْذز -1

 (جوطد جألسلحَ ذحٌكشٚف جٌْشذ١س، ٚغ١ش ِح ٠ٍضَ) .ىحٌرحش 12ىحٌرس، ٚ ( 1)قنش جٌّغحذمس  -2

 .جخطش( ٠فًْ –٠ًْ  –٠فِ )   :ٍّٝ ٚصْ" ٠ؿذ"جٌفًْ  -3

 ".ج١ٌَّْس"جوؾف فٟ جٌّْؿُ ّٓ  -4

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ِشز ذخو جٌٕغخ ، ٚأخشٜ ذخو جٌشلْس

 ".جإلخالؿ فٟ جًٌّْ ِٓ عّحش جٌّٛجىٓ جٌقحٌف، ٚذٗ ٠ضدجد جإلٔطحؼ ٚضطمذَ جٌرالد" :لحي جٌىحضد

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جإلعىٕذس٠س( 3)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)  .ٕحفِجوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ ىٍد جٌٍُْ جٌ: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

" غّح١ٔس ّؾش"جوطد فٟ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ ف١ّح ال ٠ض٠ذ ٍّٝ : جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

     :عيشًج" أسذْس ّؾش"عيشًج ٚال ٠مً ّٓ 

 (جخط١حسٞ) 

 .قد جٌٛىٓ ٚجٌكفحً ١ٍّٗ ٚجؾد ٚىٕٟ ٚئ٠ّحٟٔ -1

 .ض١َُٕ جٌٛلص ٌٗ أ١ّ٘س ورشٜ فٟ ذٕحء جألُِ ٚضمذِٙح -2

 جٌمشجءزغح١ًٔح 

 :، جلشأ غُ أؾد"ٌغس خحٌذز"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ئْ أ١ّ٘س جٌٍغس جٌْشذ١س ضىّٓ فٟ أٔٙح جٌّفطحـ ئٌٝ جٌػمحفس جٌْشذ١س، ٟٚ٘ ذزٌه ضط١ف ٌّط١ٍّْٙح "

جالىالُ ٍّٝ وُ قنحسٞ ٚفىشٞ ٘حتً ألِس ضشذْص ٍّٝ ّشػ جٌذ١ٔح ّذز لشْٚ، ٚأٔطؿص ئسغًح 

 ".فٟ ِخطٍف جٌفْٕٛ قنحس٠ًح

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (والّ٘ح فٛجخ –ض١غش  –ض١ٙة )  ":.............................ضط١ف"ِشجدف  -1

 (جٌفٕحْ –جٌفحٔٝ  –جٌفٓ )  ":............................جٌفْٕٛ"ِفشد  -2

 ز٠ٓ ٠طكذغْٛ ذٙح؟ِح أ١ّ٘س جٌٍغس جٌْشذ١س؟ ِٚح ّذد جٌ( خ)

 ".ضْطرش جٌٍغس جٌْشذ١س ِٓ أّشق جٌٍغحش جٌك١س ٍّٝ جألسك: "ًٍّ( ؾـ)

ِٚض٠ذ ................ ٚ ................. ٠ّىٕٕح أْ ٔكطفٌ ٌٍغس جٌْشذ١س ذخٍٛد٘ح ذّض٠ذ ِٓ: "أوًّ( د)

 ".ِٓ جٌركع

 :أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس  -1

 ..........ِحش جٌنحذو جإلٔؿ١ٍضٞ فٟ قحدغس دٔؾٛجٜ ذـ -

 (.مشذس جٌؾّظ –سفحؿ جٌؿ١ؼ  –أ٠ذٞ جٌفالق١ٓ ) 

 (ذحس٠ظ –ذش٠يح١ٔح  –ِقش ) .فٟ ِإضّش جٌقٍف....................... ٔحفشش جٌذٚي جٌىرشٜ -

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس ف١ّح ٠ٍٟ)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -2

 )     (     .فشـ جألٚسٚذ١ْٛ ذطأ١ُِ لٕحز جٌغ٠ٛظ -

 )     (  .جٌكش٠س جٌّقٛٔس ٟ٘ جٌكش٠س جٌطٟ ضك١ّٙح جٌّقحِٔ ٚجٌّضجسُ -

 ٌّحرج ر٘د عْذ صغٍٛي ٚفكرٗ ئٌٝ ذحس٠ظ؟ ِٚح ِٛلف جٌذٚي جٌىرشٜ ِٓ رٌه؟ -3

 ١ٌٛ٠ٛ؟ 23ٌّحرج لحِص غٛسز  -4

 



 

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌزٜ ٔشؾٖٛ، ٘ٛ جٌزٜ ٠مَٛ ذٛجؾرٗ ٔكٛ ٔفغٗ ٚٔكٛ جهلل، ف١غط١مٌ ِرىشج ٠طٛمأ  جٌط١ٍّز جٌّػحٌٝ"

٠ٚقٍٝ ٠ٚز٘د ئٌٝ ِذسعطٗ، ٠ٚؿٍظ فٟ فقٍٗ فٟ ٘ذٚء َٚٔحَ، ٠ٚغطِّ ئٌٝ ِذسع١ٗ ذح٘طّحَ، 

٠ٚؾطشن فٟ جٌٕؾحه جٌّذسعٟ، ٚذْذ جٔطٙحء جٌذسجعس ٠ْٛد ئٌٝ ِٕضٌٗ، ٠ٚمغُ ٚلطٗ ذ١ٓ جٌشجقس 

 ".ط ذأدخ ٚجقطشجَٚجًٌّْ، ٠ْٚحًِ جٌٕح

 : جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (٠ز٘د –٠قكٛ  –٠ٕطرٗ ) ":.......................٠غط١مٌ"ِشجدف  -1

 (جٌٕؾحه – جًٌّْ –جٌطْد ) ":.........................جٌشجقس"ِنحد  -2

 :غ١ش جٌقك١كسأِحَ جٌْرحسز )×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( خ)

 )     (      .جٌط١ٍّز جٌّػحٌٝ ٠ؿٍظ فٟ فقٍٗ ذٙذٚء َٚٔحَ -1

 )     (      .جٌط١ٍّز جٌّػحٌٝ ٠مَٛ ذٛجؾرٗ ٔكٛ ٔفغٗ فمو -2

 ِح ٘ٛ؟ ِٚح عرد رٌه؟. وحٔص جٌذوطٛسز ّحتؾس ّرذ جٌشقّٓ ضىطد ِمحالضٙح ذحعُ ِغطْحس( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

  :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ" ٓضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١"ِٓ ٔـ 

 (ئؾرحسٞ) 

ٚ٘ٛ جٌزٞ ؾًْ ٌىُ جٌٕؿَٛ ٌطٙطذٚج ذٙح فٟ ٍٍّص جٌرش ٚجٌركش لذ فقٍٕح جأل٠ص ٌمَٛ "

ٍّْْٛ٠(79.") 

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (ضفغذٚج –ضنٍٛج  –ضٍّْٛج )   ":...................ضٙطذٚج" ِنحد -1

 (لٛجتُ –لٛجَ  –ألٛجَ )   ....................":...لَٛ"ؾِّ  -2

 .جروش جٌُْٕ جٌطٟ أؽحسش ئ١ٌٙح ج٠٢س جٌىش٠ّس؟ غُ جروش فحتذضٙح( خ)

 ِح ُٔٛ جألعٍٛخ؟ ِٚح فحتذضٗ؟" ٚ٘ٛ جٌزٜ ؾًْ ٌىُ جٌٕؿَٛ" -1: أؾد ذّح ٘ٛ ِيٍٛخ( ؾـ)

 ؟"جٌرش ٚجٌركش"ِحرج أفحد جٌْيف فٟ  -2                               

 ".لذسز جهلل فٟ ئٔضجي جٌّيش ٚخٍمٗ جٌٕرحش جٌّخطٍف: "جوطد ِٓ جٌٕـ ِح ٠إدٞ جٌّْٕٝ جٌطحٌٝ( د)

 (جخط١حسٞ)    :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ فمو ِٓ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓ

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 :جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ ضخ١ش جإلؾحذس( أ)

 (أقٛي –أدفِ  –أؾ١د )  ":...................أسد"ِشجدف  -1

 (ٚجد٠س –أٚجد٠س  –أٚد٠س )  ":....................ٚجدٜ"ؾِّ  -2

 .ِر١ًٕح أغش رٌه ٍّٝ ِقش. و١ف ٠شد جٌفالـ جٌطشجخ ضرشًج( خ)

 ؟"أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج: "ِح جٌؿّحي  فٟ لٌٛٗ( ؾـ)

 ِحرج ضٍّْص ِٓ ٘زج جٌٕـ؟( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2)

 ــذٜ جٌّشء فٟ وً جٌّيحٌد  جٌٍُْ ٔٛس ذ١ٓ أ٠ــ

 َ ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد  ٚجٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَال

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (٠كٛىٗ –٠ّطٍىٗ  –٠ٛؾٙٗ )  ":............................٠كفٗ"ِشجدف  -1

 (جٌيٍد –جٌّيٍد  –جٌيحٌد )  ":...........................جٌّيحٌد"ِفشد  -2

 .ٚمكٙح ذأعٍٛذه. فٟ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ ِمحسٔس ذ١ٓ جٌٍُْ ٚجٌؿًٙ( خ)

 ".٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد: "ٚمف جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 ِحرج ضٍّْص ِٓ ٘زج جٌٕـ؟( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

ٌْقش جٔفؿحس جٌّْشفس فٟ ؽطٝ  ِٛجورسألٜ ِؿطِّ ٔؾذ جٌطمذَ  مشٚسٜ أِشئْ ضي٠ٛش جٌط١ٍُْ "

ّّٚاًل ٌٍكحق ذشود جٌطمذَ، فىُ  فىشًج١ِحد٠ٓ جٌك١حز، ١ٌٕٚٙل جٌّقشٞ فحقد جٌطحس٠خ ج١ٌَُْ 

 !".ئٌٝ جٌْح١ٌّس جٌٛفٛيِقشٞ جعطيحُ ذٍّْٗ 

 .أّشخ ِح فٛق جٌخو فٟ جٌفمشز جٌغحذمس( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ( خ)

 .ْٔطًح ؾٍّس، ٚجروش جٌّٛلِ جإلّشجذٟ ٌٙح -2   .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -1

 .فْاًل ِض٠ذًج، ٚذ١ٓ قشٚف جٌض٠حدز -4  .فْاًل ِؿشدًج ، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -3

 .جوطد جألسلحَ فٟ جٌؿٍّس جٌغحذمس ذحٌكشٚف، ٚغ١ش ِح ٠ٍضَ". لقس( 1)وطحخ ٚ ( 31)ّٕذٜ ( "ؾـ)

 ".جٌطحس٠خ"جوؾف فٟ ِْؿّه ّٓ وٍّس  -1( د)

 ".ِؿطِّ"صْ  -2

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 .جٌىالَ وحٌذٚجء ل١ٍٍس ٔحفِ ٚوػ١شز لحضً

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جٌم١ٍٛذ١س( 4)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (جخط١حسٞ)   :جوطرٟ فٟ أقذ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( أ)

 .ٌش٠حمس ٚع١ٍس فْحٌس ٌطشذ١س جٌؿغُ ٚضٙز٠د جٌٕفظج -1

 .ٌط١َُٕ جٌٛلص دٚس ُِٙ فٟ ٔؿحـ جٌفشد ٚسلٟ جٌّؿطِّ -2

 (ئؾرحسٞ)   :جوطد ف١ّح ال ٠ض٠ذ ٍّٝ أسذْس أعيش: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( خ)

 .سعحٌس ٌٍّّْه ضؾشٖ ف١ٙح ٍّٝ ِح ذزٌٗ ِٓ ؾٙذ ِْه -



 

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"جخطشجّحش ّشذ١س"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

٠ّٚىٕه أْ ضىْٛ ِخطشًّح، وً ِح ١ٍّه أْ ضرذأ ذفطف آفحق ّمٍه، ٚضغرف ذخ١حٌه ٌطفىش فٟ قٍٛي "

 ".أل٠س ِؾىالش ضقحدفه، أٚ ضغِّ ّٕٙح

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ( أ)

 (ِْرشًج –ِمٍذًج  –ِرطىشًج )  ":.................ِخطشّح"ِنحد  -1

 (أفك –فٛق  –فحلس )  ":......................آفحق"ِفشد  -2

 و١ف ٠ّىٕه أْ ضىْٛ ِخطشّح؟ -1( خ)

 .دًٌ ٍّٝ أْ جٌْشخ فحْٔٛ جٌكنحسز -2

 ِٓ جٌزٜ أغرص أْ عشّس جٌنٛء ٠ّىٓ ل١حعٙح ذغشّس جٌقٛش؟( ؾـ)

 جوطؾحف جٌخضجٔس رجش جٌػمد؟ِح أ١ّ٘س ( د)

 :أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس  (٘ـ)

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ -1

ؾِّ  –جالٔطمحَ  –جٌغذس ........... )لذَ جٌّمشذْٛ ِٓ جٌٍّه أعٍكس فحعذز ٌٍؿ١ؼ جٌّقشٞ ذذجفِ -

 (جٌّحي

 –ِقٛٔس  –فحعذز )  ..........جٌكش٠س جٌطٟ ضك١ّٙح جٌّضجسُ ٚجٌّقحِٔ قش٠س -

 (جؾطّح١ّس

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس ف١ّح ٠ٍٟ)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -2

 )     (    .ضرذٌص ع١حعس ئٔؿٍطشج فٟ ِقش ذْذ وفحـ ِقيفٝ وحًِ -

 )     (     .خغش جٌؾح٠ٚؼ ِكّذ ِْشوطٗ فٟ جٌمق١ّس -

 .ٚمف رٌه ".شِٚش ِٓ ِٕقرٗ جٔطقحسًج ٌٍكشوس جٌٛى١ٕسوحْ ئّفحء جٌٍٛسد و" -3

 ٌّحرج جخطحس جٌْذٚ ؾض٠شز ؽذٚجْ ٌكشخ جٌّقش١٠ٓ؟ -4

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ، جلشأ غُ أؾد -2

أقّذ ص٠ًٚ ّحٌُ ذحسُ، ٌٚذ فٟ ِذ٠ٕس دِٕٙٛس، ئٔٗ جذٓ فالـ ِقشٞ ؽؿِ أذٕحءٖ ٍّٝ ضكق١ً "

َ، ٚذْذ ض١١ْٕٗ ١ِْذًج ذى١ٍس جٌٍَْٛ ؾحِْس 1769ٚجٌطفٛق، ضخشؼ ص٠ًٚ فٟ و١ٍس جٌٍَْٛ ّحَ 

جإلعىٕذس٠س ذغٕط١ٓ أض١كص ٌٗ فشفس جٌغفش ئٌٝ أِش٠ىح ١ًٌٕ دسؾس جٌذوطٛسجٖ، ٚذمٝ ٕ٘حن ٠ٛجفً 

َ ضمذ٠شًج إلٔؿحصجضٗ ج١ٌٍّْس، ٚجٌطٟ 1777ٗ ٚأذكحغٗ قطٝ ٔحي ؾحتضز ٔٛذً فٟ جٌى١ّ١حء ّحَ دسجعحض

وحْ أذشص٘ح جخطشجّٗ ١ٌّىشٚعىٛخ ٠مَٛ ذطق٠ٛش أؽْس ج١ٌٍضس فٟ صِٓ ل١حعٟ ٠مذس ذف١ّطٛ غح١ٔس، 

 ".ٚذزٌه ٠طّىٓ جٌرحقػْٛ ِٓ س٠س جٌؿض٠ثحش جٌقغ١شز خالي جٌطفحّالش جٌى١ّ١حت١س

 : حذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟجخطش جإلؾ( أ)

 (ٍَّٛ –أّالَ  –ٍّّحء ) ":.............................ّحٌُ"ؾِّ  -1

 (ضفش٠مًح –ضكم١شًج  –ض١ًَّْح ) ":..........................ضمذ٠شًج"ِنحد  -2

 ....................ٚ ........................... ؽؿِ ٚجٌذ أقّذ ص٠ًٚ أٔحءٖ ٍّٝ -1: أوًّ( خ)

 .....................١ًٌٕ ................ أض١كص ألقّذ ص٠ًٚ فشفس جٌغفش ئٌٝ  -2  

 وحٔص جعطفحد جٌرحقػْٛ ِٓ جخطشجُ جٌذوطٛس أقّذ ص٠ًٚ؟( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ)   :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ" أقغٓ جٌخحٌم١ٓ.. ضرحسن جهلل"ِٓ ٔـ 

فحٌك جإلفرحـ ٚؾًْ ج١ًٌٍ عىًٕح ٚجٌؾّظ ٚجٌمّش قغرحًٔح رٌه ضمذ٠ش جٌْض٠ض ج١ٌٍُْ : "لحي جهلل ضْحٌٝ

(76") 

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (جٌمٛز –جٌشقّس  –جٌْذي )   ":.................عىًٕح"جٌّشجد ذـ  -1

 (ّرػًح –ضمذ٠شًج  –ضذذ١شًج )   ":..................قغرحًٔح"ِنحد  -2

 .ٚمف رٌه". جٌخٍك جٌؾّظ ٚجٌمّش قىّس ئ١ٌٙس ورشٜ" -1( خ)

 .جروش َِح٘ش لذسز جهلل فٟ ج٠٢س جٌغحذمس -2    

 ؟"فحٌك جإلفرحـ: "ِح جٌؿّحي فٟ لٌٛٗ ضْحٌٝ( ؾـ)

جوطد ِٓ جٌٕـ ج٠٢س جٌىش٠ّس جٌطٟ ضذي ٍّٝ ". خٍك جهلل ضْحٌٝ جٌرؾش ؾ١ًّْح ِٓ آدَ ١ٍّٗ جٌغالَ( "د)

 .جٌّْٕٝ جٌغحذك

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ فمو ِٓ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 :٠مٛي جٌؾحّش" جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 ضشجظ أذٝ ٚأؾذجدٜ  ٚأقفٌ رٌه جٌٛجدٜ

 ّض٠ضًج عحٔذًج قشًج  ٚأعٍّٗ ألٚالدٜ

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (ؾ١ًّ جٌض٘حٚٞ –ِكّذ جٌٙشجٚٞ  –جٌّٕفٍٛىٟ )  :......................لحتً جٌٕـ -1

 (م١ْفًح –ر١ٌاًل  –ل٠ًٛح )  ":.................ّض٠ضًج"ِنحد  -2

 ِحرج ضّػً أسك جٌٛىٓ ٌٍؾحّش؟ -1( خ)

 ذُ ضْٙذ جٌفالـ ١ٌٕٙل ذٛىٕٗ؟ -2      

 .ٚمف جٌْاللس ذ١ّٕٙح ِر١ًٕح أغش٘ح فٟ جٌّْٕٝ" أعٍّٗ ألٚالدٞ –ضشجظ أذٟ ٚأؾذجدٞ ( "ؾـ)

جوطد ِٓ جٌٕـ جٌر١ص جٌذجي ٍّٝ جٌّْٕٝ ". ٛلٗ ٠ٕٚٙل ذٛىٕٗع١ٕؾة ٔمحذحش ضكفٌ قم( "د)

 .جٌغحذك

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2)

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد  فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 عذ ٚجٌْمحتذ ٚجٌّزج٘د  فٟ جٌٍُْ ئفالـ جٌّفح

 :٠ٍٟضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ( أ)

 (٠ق١د –٠طؿشد  –٠طٍْك )  "...............................٠ْشٚ"ِْٕٝ  -1

 (جٌٕحتد –جٌٕٛذس  –جٌٕحترس )  ":............................جٌٕٛجتد"ِفشد  -2



ِح فٛجتذ جٌٍُْ وّح فّٙص ِٓ جألذ١حش؟ -1( خ)

.ٚمف أمشجس جٌؿًٙ ٍّٝ جإلٔغحْ -2

؟"فٟ جٌٍُْ: "لٌِٛٗح جٌؿّحي فٟ ضىشجس ( ؾـ)

:جوطد ِّح ضكفٌ ِح ٠ْرش ّٓ جٌّْٕٝ جٌطحٌٟ( د)

".جٌٍغس جٌْشذ١س ضطْؿد ِٓ جضٙحِٙح ذحٌْؿض ّٓ ِؿحسجز جٌْقش"

 سجذًْح جٌٕكٛ

؛ وٝ ٠طؿٗ ئٌٝ جٌقٛجخ ٠ٚغطّش فٟ جٌطؿشذسرٜٚ   جعطؾحسزٍّٝ جٌّشء ّٕذ ِٛجؾٙس جٌقْحخ "

!".ذحالعطؾحسز جإلٔغحْ، فىُ فْحخ لٙش٘ح جٌْمالءّيحتٗ ٚذزٌٗ، فخ١ش جٌٕحط ِىحٔس ُ٘ 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

:جعطخشؼ ِٓ جٌْرحسز جٌغحذمس ِح ٠ٍٟ( خ)

.فْاًل ِؿشدًج، ٚآخش ِض٠ذًج ذكشف١ٓ -2 .ض١١ّضًج، ٚأّشذٗ -1

.وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -4 .فْاًل ِض٠ذًج ذػالغس أقشف، ٚجروش أقشف جٌض٠حدز -3

:و ِٓ ق١ع جٌٛصْ ف١ّح ٠ٍٟٚمف جٌفشق ذ١ٓ ِح ضكطٗ خ -1( ؾـ)

".ٌٍخ١ش ٠ذّْٛ٘ٓ "، ٚ  " ٌٍخ١ش ٠ذُّْٛ٘ "

:ِح جٌفشق ذ١ٓ جٌف١ٍْٓ ِٓ ق١ع جٌطؿشد ٚجٌض٠حدز ف١ّح ٠ٍٟ -2

 ".٠ٕٙٝ جٌٍُّْ ٍّّٗ"، " ٠ٕٙٝ جهلل ّٓ جٌؾش"

ٍْ " )وشجعحش................. فٟ ِىطرطٟ: "ضخ١ش جٌقٛجخ ف١ّح ٠ٍٟ -1( د) (غّحٔٝ –غّح١ٔس  –غّح

؟"جالعطؾحسز"و١ف ضىؾف فٟ ِْؿّه ّٓ وٍّس  -2

 خحِغًح جٌخو

:جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

فمَٛ جٌٕفظ ذحألخالق ضغطمُ   فالـ أِشن ٌألخالق ِشؾْٗ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِكحفَس جٌّٕٛف١س( 5)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

(ئؾرحسٞ) .جوطد ذشل١س ضٕٙثس ئٌٝ ّّحي ِقش ذّٕحعرس ١ّذُ٘( أ)

(جخط١حسٞ) :جوطد فٟ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ( خ)

.ٚمف رٌه. ١ٌغص ِحد٠س ٌٚىٕٙح أغٍٝ ِٓ وً جٌىٕٛصفٟ ق١حضٕح وٕٛص وػ١شز  -1

.ٔٙش ج١ًٌٕ ٘ٛ ِٕرِ جٌك١حز ٌؾْد ِقش، ٌٚىٕٗ ضْشك فٟ ٘زج جٌضِحْ ئٌٝ وػ١ش ِٓ جٌطْذ٠حش -2

.جوطد ّٓ أ١ّ٘س ٘زج جٌٕٙش ج١ٌَُْ ٚٚجؾرٕح ٌٍكفحً ١ٍّٗ

 غح١ًٔح جٌمشجءز

:، جلشأ غُ أؾد"ّحٌُ ِٓ ر٘د"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

٠ّٚىٓ ِالقَس جٌفحسق جٌٛجمف؛ ق١ع ضَٙش ضكص جٌّؿٙش دلحتك جٌز٘د وأؾغحَ فحتمس جٌقغش "

".ِن١ثس ٚعو ِؿحي ِْطُ، ِّح ٠ْٕٝ لذسز جٔطمحت١س فحتمس ٌذلحتك جٌز٘د

:جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

(ضخ١ٍ١س –ٙحص٠س جٔط –جفيفحت١س )  ":.................جٔطمحت١س"ِشجدف  -1

(ِذلس –دلس  –دل١مس )  ":.....................دلحتك"ِفشد  -2

(جٌفٛجسق –جٌّفحسق  –جٌفشق )  ":....................جٌفحسق"ؾِّ  -3

و١ف ضَٙش دلحتك جٌز٘د ضكص جٌّؿٙش؟ ِٚحرج ٠ْٕٟ ذزٌه؟( خ)

 جًٌّْ جٌفشدٜ أَ جًٌّْ جٌؿّحّٟ؟ ٌّٚحرج؟: أ٠ّٙح أفنً( ؾـ)

:أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

:ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ -1

ج١ٌَٛ جٌّؾحس ئ١ٌٗ فٟ جٌْرحسز ٘ٛ ٠َٛ". ئٌٝ جٌز٠ٓ ؾح٘ذٚج ِٓ أؾً ٘زج ج١ٌَٛ"-

(ضكش٠ش ع١ٕحء –ضأ١ُِ جٌمٕحز  –جٌؿالء )

–جإلٔؿ١ٍض  –جٌفشٔغ١١ٓ ... )..............وحٔص ّشوس جٌمق١ّس ٠ٓ ٌؾح٠ٚؼ ِكّذ ٚؾٕٛدٖ مذ -

 (ج١ٌٙٛد

:أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -2

)     (  .فّذش ؾض٠شز ؽذٚجْ أِحَ جٌْذٚ، ٍٍٚص سج٠س ِقش ِشفّٛس ١ٍّٙح -

(  )    .مشذص جٌنفحدُ جٌّقش٠س  مشذطٙح جٌػح١ٔس فٟ ١ِٕحء ئ٠الش فٟ ِشقٍس جٌّرحدأز -

فّح عر١ً ِقش ئٌٝ ضكم١مٙح؟. جٌقٕحّحش جٌػم١ٍس دّحِس ل٠ٛس ِٓ دّحتُ جٌمٛز جاللطقحد٠س -3

ٌّحرج لشسش ذش٠يح١ٔح جإلفشجؼ ّٓ عْذ ٚفكرٗ؟ -4

:جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌمّش آ٠س ١َّّس ِٓ آ٠حش جهلل، فٙزج جٌىٛود ج١ٌَُْ ذكؿّٗ ٚؽىٍٗ ٚٔٛسٖ ِٕٚحصٌٗ ٚدٚسضٗ ٚآغحسٖ"

٠ذي دالٌس ذ١ٍغس ٍّٝ َّّس جٌخحٌك ؾً ؾالٌٗ ّٚض وّحٌٗ،  –فٟ جٌك١حز ٚل١حِٗ فٟ جٌفنحء ذال ّّذ 

ٌرذ٠ِ ٌٍمّش، ٚجٌكشوس ٚأْ ٌٙزج جٌىْٛ ئًٌٙح ١ًَّّح ل٠ًٛح لذ٠شًج ٌٗ ففحش جٌىّحي ٚجٌؿّحي، فٙزج جٌَٕحَ ج

جٌّطضٔس ٚجٌذلس جٌىحٍِس جٌّطىحٍِس ٌرضٚغٗ ٚىٍّٛٗ، ٚجٌّٕحصي جٌّطّٕٛس ٚجٌّشجقً جٌّخطٍفس جٌطٟ ٠ّش 

ذٙح فٟ وً ١ٌٍس ِٓ ١ٌح١ٌٗ؛ ٠رذأ ٘الاًل ١ٌٚذًج قطٝ ٠ق١ش دسًج ١ِٕشًج ٚلّشًج ِطىحِاًل، ِٚح ٠ٕؾأ ّٕٗ ِٓ 

٘زج ٚغ١شٖ ف١ٗ ِٓ جٌذالتً جٌشذح١ٔس ٚجٌّْؿضجش ٍٛج٘ش ِػً جٌخغٛف ٚجٌىغٛف، ٚجٌّذ ٚجٌؿضس، وً 

".جإل١ٌٙس ِح ٠ذ٘ؼ جٌْمٛي، ٠ٚك١ش جألٌرحخ، ٠ٚٛؾد جٌطأًِ

":................جألٌرحخ"ِشجدف  -1 -:أوًّ ِح ٠أضٟ( أ)

":...............جٌّْؿضجش"ِفشد  -2

:رحسز غ١ش جٌقك١كس ف١ّح ٠ٍٟأِحَ جٌْ)×(  أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس)√( مِ ّالِس ( خ)

)     ( .جٌّذ ٚجٌؿضس ِٓ جٌَٛج٘ش جٌّشضريس ذحٌمّش -1

)     ( .٠رذأ جٌمّش ذذسًج غُ ٠ق١ش ٘الاًل -2

ٌّحرج وحْ جٌمّش آ٠س ١َّّس ِٓ آ٠حش جهلل ّض ٚؾً؟( ؾـ)



 

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

  :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ" ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ 

 (ئؾرحسٞ) 

 (".71)ٚ٘ٛ جٌزٞ أٔؾأوُ ِٓ ٔفظ ٚقذز فّغطمش ِٚغطٛدُ لذ فقٍٕح جأل٠ص ٌمَٛ ٠فمْٙٛ"

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (أٔفظ –أٔفحط  –ٔفحتظ )   ":.....................ٔفظ"ؾِّ  -1

 (٠غّْْٛ –٠فّْٙٛ  –٠َٕشْٚ )   ":...............٠فمْٙٛ"ِشجدف  -2

 جٌػحذطس جٌطٟ ضؾ١ش ئ١ٌٙح ج٠٢س جٌغحذمس؟ِح جٌكم١مس ( خ)

 .٘حش ِٓ ج٠٢س جٌغحذمس أعٍٛخ ضٛو١ذ، ٚذ١ٓ أدجضٗ( ؾـ)

 .أْ جهلل خٍك جٌٕؿَٛ ١ٌٙطذٜ ذٙح جٌٕحط فٟ جٌٍَّحش: جوطد ِّح قفَص ِح ٠ذي ٍّٝ( د)

     :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓ

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 1) 

 جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد٠ْشٚ   فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (٠ق١د –٠شقً  –٠ٍْٛ )  ":.................٠ْشٚ"ِشجدف  -1

 (جٌٕٛذس –جٌٕحتد  –جٌٕحترس )  ":..................جٌٕٛجتد"ِفشد  -2

 (ؽٛلٟ –جٌشجٜٚ  –جٌض٘حٜٚ )  :......................لحتً جٌٕـ -3

 .جروش ذْنًح ِٕٙح ِٓ خالي جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ. ٌٍٍُْ فٛجتذ وػ١شز( خ)

 ؟"ضٛع١ِ ألذٛجخ جٌطؿحسز: "ِح جٌؿّحي  فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 2) 

 ذّحؽ١س ٚآالش  عأ١ّٔٙح صسجّحش

 ٚأٔٙل ٔٙنس ورشٜ  ٚأوػش ِٓ ٔمحذحش

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (أٌس –آ١ٌس  –آٌس )  ":...............................آالش"ِفش  -1

 (ورحتش –ورش٠حش  –ورحس )  ":...........................ورشٜ"ؾِّ  -2

 (أٔمقٙح –أقمش٘ح  –أ٘ذِٙح )  ":.........................أ١ّٔٙح"ِنحد  -3

 ٌفالـ ٚىٕٗ فٟ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ؟ذُ ٠ْذ ج( خ)

 ؟"ذّحؽ١س ٚالش: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 سجذًْح جٌٕكٛ

قشفًح ٍّٝ ضمذ٠ش جًٌّْ ٚضىش٠ُ جٌْح١ٍِٓ، فمذ ؾحء  أوػشئرج وحْ جٌْحٌُ ٠كطفً ذحٌّْحي، فاْ جإلعالَ "

فٟ ٘زج جٌٛىٓ ٍّٝ ضكم١ك أ٘ذجفٗ  أخ١ٗفشد ِِ  وً ئٌٝ جًٌّْ جٌؾش٠ف، ف١ٍطْحْٚ دج١ًّحجإلعالَ 

 !".جٌغح١ِس، ٚوُ ِٓ ّّحي أخٍقٛج فٟ ٍُّّٙ

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .ض١١ّضًج، ٚذ١ٓ ُٔٛ ١ِّضٖ -3  .فْاًل ِض٠ذًج -2   .فْاًل ِؿشدًج -1

َّحي"وٍّس ٚصٔٙح  -5 .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح، ٚأّشخ ض١١ّض٘ح -4  ".عٍُ"وٍّس ِحدضٙح  -6 ".ُف

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( ؾـ)

 (ىالخ –ىحٌد  –ىحٌرًح ) .....................قنش جٌكفً ِحتس ٚعرْس -1

 .( -!  -؟ ) ...........ِٓ وُ الّد ٠طىْٛ فش٠ك وشز جٌمذَ -2

 ؟.فشقًح٠خشؼ جٌفش٠ك جٌفحتض ِٓ جٌٍّْد  - .٠خشؼ جهلل جٌكٝ ِٓ ج١ٌّص -1( د)

 .فشق ذ١ٓ ِح ضكطٗ خو ِٓ ق١ع جٌطؿشد ٚجٌض٠حدز

 ؟.مِ ّذدًج ِر١ًٕح ذذاًل ِّح ضكطٗ خو، ٚغ١ش ِح ٠ٍضَ. جؽطش٠ص خحضًّح ذأٌفٝ دسُ٘ -2

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ِشز ذخو جٌٕغخ ، ٚأخشٜ ذخو جٌشلْس

 فمَٛ جٌٕفظ ذحألخالق ضغطمُ  فالـ أِشن ٌألخالق ِشؾْٗ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جٌغشذ١س( 6)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)  .حءجوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ جٌكفحً ٍّٝ ليشز جٌّ( أ)

 :جوطد فٟ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ ف١ّح ال ٠ض٠ذ ٍّٝ غّح١ٔس ّؾش عيشًج( خ)

جٌش٠حمس ِف١ذز ٌرٕحء ؾغُ جإلٔغحْ، ٚعالِس ّمٍٗ، ٚضٙز٠د خٍمٗ، فّّحسعس ٚضؾؿ١ِ جٌش٠حمس  -1

 .دْٚ ضْقد مشٚسز

ذالدٖ ٚجصد٘حس ٚ٘ىزج وحٔص جخطشجّحضٗ عررًح فٟ ضمذَ : "جوطد لقس ضٕطٙٝ ذٙزٖ جٌْرحسز -2

 ".جلطقحد٘ح

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"ّحٌُ ِٓ ر٘د"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ٌُٚ ٠ٕظ ِقيفٝ جٌغ١ذ ٚىٕٗ، ذً ئٔٗ ٠ًّْ ٍّٝ أْ ٠ف١ذ ِشمٝ جٌغشىحْ فٟ ِقش ِٓ جخطشجّٗ، "

 ".ٌّقشٞ ج١ٌٍَُّْٚٝ ٘زج عطغطف١ذ ِقش ٚأِش٠ىح ٚجٌٍُْ وٍٗ ِٓ ؾٙٛد ٘زج جٌْحٌُ ج

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ (أ)

 (٠مذَ –٠كشؿ  –٠ٕفِ  –٠نش )  ":....................٠ف١ذ"ِشجدف  -1

 (جٌْح١ٌّٓ –جٌْٛجٌُ  –جٌٍَْٛ  –جٌٍّْحء )  ":....................جٌْحٌُ"ؾِّ  -2

 ّالَ ٠ذي؟ٚمف، ٚ. ٌُ ٠ٕظ جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ ٚىٕٗ ِقش( خ) 

 ِح جٌم١ّس جٌطٟ أمحفٙح جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ ئٌٝ جٌز٘د؟( ؾـ)

 ِح أُ٘ جٌذسٚط جٌطٟ ضغطف١ذ٘ح ِٓ لقس ٔؿحـ جٌذوطٛس ِقفٝ جٌغ١ذ؟( د)



 

 :أؾد ّّح ٠ٍٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -1

 )    (  .ؾض٠شز ؽذٚجْ ٌٍْذٚ؛ ألٔٙح وحٔص ِْضٌٚس جعطغٍّص -

 . )    (أغرص جٌؾْد جٌّقشٞ ٍّٝ ِش جٌْقٛس لٛضٗ ٚفالذطٗ أِحَ جٌؾذجتذ -

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ -2

 (جٌّذف١ْس –جٌؿ٠ٛس  –جٌركش٠س ........... )وحْ ؾالي جٌذعٛلٟ ٍّٚٝ فحٌف ِٓ مرحه -

 .... ٗ ئي ِحٌيسوحٔص ٔط١ؿس ٔفٝ عْذ صغٍٛي ٚفكر -

 (1717ل١حَ غٛسز  –ضؾطص جٌّقش١٠ٓ  –جعطغالَ جٌّقش١٠ٓ )

 ِح ِٛلف جٌؾْد جٌّقشٞ ِٓ ٌؿٕس ٍِٕش؟ -3

 ذذأ ِقيفٝ وحًِ ؾٙحدٖ ذٛع١ٍط١ٓ، فّح ّ٘ح؟ -4

 :، جلشأ غُ أؾد"ص٠ذ ذٓ قحسغس"جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ  -2

خذ٠ؿس "ٚأّيحٖ ٘ذ٠س ٌّْطٗ " قضجَقى١ُ ذٓ "ٚلِ أع١شًج ٚ٘ٛ فٟ جٌػحِٕس ِٓ ّّشٖ، جؽطشجٖ "

ٍُّٚ أذٖٛ ّّٚٗ ذّىحٔٗ، ٚر٘رح ئٌٝ سعٛي جهلل ؿ (. ؿ)، جٌطٟ ٚ٘رطٗ ٌضٚؾٙح ِكّذ "ذٕص خ٠ٍٛذ

٠يٍرحْ أْ ٠فذ٠حٖ، فْشك ١ٍّّٙح جٌشعٛي ؿ أْ ٠خرشٖ فٟ جٌرمحء ِْٗ أٚ جٌز٘حخ ِّْٙح، فؾىشجٖ، 

ٚسفل أْ ٠ز٘د " ذً أل١ُ ِْه: "، فشد ص٠ذ فٟ غ١ش ئذيحء ٚضشدد(ؿ)ٚؾحء ص٠ذ ٚخ١شٖ جٌشعٛي 

ألذ١ٗ؛ ٚرٌه ٌّح ٠ٍمحٖ ِٓ ِْحٍِس جألخ الذٕٗ ِٓ سعٛي جهلل ؿ، فيحذص ٔفظ أذ١ٗ ّّٚٗ، ّٚحدج ئٌٝ 

 ".لِّٛٙح ِيّثٕٝ جٌٕفظ

 ":................أع١شًج"ِمحذً  -1 -:أوًّ ِح ٠أضٟ( أ)

 ":...............ىحذص"ِْٕٝ  -2          

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس ف١ّح ٠ٍٟ)×( َ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس أِح)√( مِ ّالِس ( خ)

 )     (    .ٚلِ ص٠ذ فٟ جألعش فٟ عٓ جٌطحعْس -1

 )     (    .سفل ص٠ذ جٌْٛدز ِِ أذ١ٗ ّّٚٗ -2

 ٌُ ر٘د ٚجٌذ ص٠ذ ّّٚٗ ئٌٝ سعٛي جهلل ؿ؟( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ)   :أؾد ّّح ٠أضٟ" وٕض ال ٠فٕٝ.. جٌخٍك "ِٓ ٔـ 

ال ٠ٕفِ جٌّشء أْ ٠ىْٛ صجؾشٖ ّٓ جٌؾش خٛفٗ ِٓ ّزجخ جٌٕحس، أٚ خٛفٗ ِٓ جٌمحْٔٛ، ئّٔح ٠ٕفْٗ "

 ".أْ ٠ىْٛ م١ّشٖ لحتذٖ جٌزٜ ٠ٙطذٜ ذٗ، ِٕٚحسٖ جٌزٜ ٠غط١ٕش ذٕٛسٖ فٟ ىش٠ك ق١حضٗ

 :أوًّ ِح ٠ٍٟ( أ)

 .......":............لحتذٖ"ؾِّ  -2  ":....................صجؾشٖ"ِشجدف  -1

 ِح صٚجؾش جإلٔغحْ ّٓ جٌؾش وّح روش٘ح جٌىحضد؟ ٚو١ف ٠ىْٛ جٌن١ّش سل١رًح ٍّٝ جإلٔغحْ؟( خ)

 ".ِٕٚحسٖ.. ٠ىْٛ م١ّشٖ لحتذٖ: "ٚمف جٌؿّحي فٟ لٛي جٌىحضد( ؾـ)

 و١ف ٍُْٔ جٌٕحط ِىحسَ جألخالق؟( د)

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِٓ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 ":جٌفالـ" ِٓ ٔـ ( 1) 

 ذّحؽ١س ٚآالش  ح صسجّحشعأ١ّٔٙ

 ٚأٔٙل ٔٙنس ورشٜ  ٚأوػش ِٓ ٔمحذحش

 :أوًّ ِح ٠ٍٟ( أ) 

 ":............ٔمحذحش"ِفشد  -2  ":.....................أ١ّٔٙح"ِشجدف  -1

 ذُ ضْٙذ جٌفالـ ١ٌٕٙل ذٛىٕٗ؟( خ)

 ٚمف. جٌفالـ ٠ؿِّ ذ١ٓ جٌمذ٠ُ ٚجٌكذ٠ع فٟ ٚعحتً جٌضسجّس( ؾـ)

 ؟"عأ١ّٔٙح صسجّحش ذّحؽ١س ٚآالش: "جٌؾحّشِح جٌؿّحي فٟ لٛي ( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد" ِٓ ٔـ ( 2)

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد  فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 :أوًّ ِح ٠ٍٟ( أ)

 ":....................جٌّىحعد"ِفشد  -2  ":...............٠ْشٚ"ِشجدف  -1

 جروش٘ح، ٚو١ف ٠إغش جٌٍُْ فٟ جٌطؿحسز ٚجاللطقحد؟. ِطْذدز ٌٍٍُْ فٛجتذ( خ)

 ؟"فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد: "ِح جٌؿّحي فٟ ( ؾـ)

 .فف قحي ِؿطِّ ٠خٍٛ ِٓ جٌٍُْ ٚجٌٍّْحء( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

رٙح جٌرالد قنحسز، وّح أْ ؽْ أوػش، ٠كطحؼ ئٌٝ ًّّ ٚجؾطٙحد وٝ ٠ٕٙل ٠ٚىْٛ ١َُّئْ ِقش ذٍذ "

 !".ذٕفغٗ ِٓ أؾٍٙح جٌطنك١سفٟ أدجء ٚجؾرٗ، فىُ ِٓ ؽرحخ ٠غْٝ ئٌٝ جالسضمحء ذٙح ٚ ٠مقشى١د ال 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز ( خ)

  .فْاًل ِض٠ذًج، ٚذ١ٓ أقشف جٌض٠حدز -2   .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -1

 .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -4   . ض١١ّضًج، ٚذ١ٓ ُٔٛ ج١ٌّّض -3

 :أؾد ذّح ٘ٛ ِيٍٛخ( ؾـ)

جالعطفٙح١ِس، ِِ ضغ١١ش ِح " وُ"جٌخرش٠س ئٌٝ " وُ"قٛي !". )وُ ِٓ ٍّّحء وشِطُٙ ِقش" -1

 (٠ٍضَ

جوطد جألسلحَ ذحٌكشٚف ". لقس( 11)سٚج٠س، ٚ ( 4)وطحخ، ٚ ( 25)فٟ ِىطرس جٌّذسعس " -2

 .جٌْشذ١س، ٚجمرو جٌط١١ّض

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( د)

 (٠فً –٠ًْ  –٠فًْ ":.......................... )٠ؿد"ٚصْ وٍّس  -1

 (ش ف د –ف ٜ د  –ط ف د :.............   )فٟ ِحدز" جعطفحد"ٔىؾف ّٓ  -2

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠أضٟ ِشز ذخو جٌٕغخ ، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ



 

 فّٓ ٔحَ ال ضٕطَشٖ جٌك١حز  أال جٔٙل ٚعش فٟ عر١ً جٌك١حز

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه جإلِالءعحدعًح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جٌذل١ٍٙس( 9)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ) .جوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ قد جٌٛىٓ( أ)

 (جخط١حسٞ)   :جوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ ِّح ٠أضٟ( خ)

 .فنً جٌٍُّْ ٍّٝ جٌّؿطِّ ور١ش؛ فٙٛ ِشذٝ جألؾ١حي، ِٚشؽذُ٘ ئٌٝ جٌكك ٚجٌفن١ٍس -1

 .أٚفص جٌؾشجتِ جٌغّح٠ٚس ذحقطشجَ جٌٛجٌذ٠ٓ ٚضمذ٠شّ٘ح ٚجإلقغحْ ئ١ٌّٙح -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"جٌىٕض لرً أْ ٠ن١ِ"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ئْ ٌٍٛلص ِفح١ُ٘ ِطْذدز ِٚطرح٠ٕس، ضذجٌٚطٙح جألؾ١حي جٌّطْحلرس ّرش جٌغ١ٕٓ ٚجٌْقٛس؛ ٚجخطٍفص "

 ".فٟ ضفغ١ش٘ح جٌْمٛي ذكغد أ٘ذجف وً ؾ١ً ِٚؾحسذٗ

 ...................؟"ِطرح٠ٕس"ح ِنحد ِٚ ......................؟"ِؾحسخ"ِح ِفشد ( أ)

 ف١ُ جخطٍفص جألؾ١حي جٌّطْحلرس؟ ّٚالَ جضفمص؟( خ) 

 (أوًّ................. )ّشك جألعطحر جٌؿحِْٟ ِػحاًل ق١ًح أِحَ جٌيالخ ٌـ( ؾـ)

 (.جٌْرحسز فٛجخ أَ خيأ) جٌقخٛس جٌىر١شز جٌّشجد ِٕٙح جأل٘ذجف جٌىرشٜ؟( د)

 ":وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ -1

 ........إِٓص جٌػٛسز ذحٌكش٠س جٌقحدلس جٌطٟ  

 (ضىرص جٌٕحط –ضك١ّٙح جٌّضجسُ ٚجٌّقحِٔ  –ضْطّذ ٍّٝ جٌغ١شز ) 

 (ِحٌيس –عِٛيشز  –ع١ؾً ..................... )ٔفٟ عْذ صغٍٛي فٟ جٌّشز جٌػح١ٔس ئٌٝ ؾض٠شز -

 ؟1752غٛسز ١ٌٛ٠ٛ ِح جٌّرحدب جٌطٟ لحِص ِٓ أؾٍٙح  -2

ٚ .................... ذذأ ِقيفٝ وحًِ ؾٙحدٖ مذ جإلٔؿ١ٍض ذٛع١ٍط١ٓ ّ٘ح: أوًّ -3

...................... 

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌٛفحء ذحٌْٙذ ئقذٜ جٌخقحي جٌىش٠ّس جٌطٟ ٠طقف ذٙح جٌَّْحء، ٚلذ أِش ذٙح جهلل ضْحٌٝ ق١ع "

 :٠مٛي

٠ٍطضَ ذْٙٛدٖ ِِ أّذجتٗ جٌز٠ٓ وحٔٛج ( ؿ)، وّح وحْ جٌشعٛي "ذْٙذ جهلل ئرج ّٙذضُٙ ٚأٚفٛج"

٠كحسذٛٔٗ ٠ٚى١ذْٚ ٌٗ؛ ١ٌذي ذزٌه ٍّٝ ٚؾٛخ جالٌطضجَ ذحٌْٙذ ضؿحٖ جٌٕحط ؾ١ًّْح، ِغ١ٍّٓ وحٔٛج أٚ 

 ".غ١ش ِغ١ٍّٓ

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (جٌىزخ –ج١ٌأط  –جٌغذس )  ..":................جٌٛفحء"ِنحد  -1

 (جٌّشجع١ً –جٌشعً  –جٌشعحتً )  ":.................جٌشعٛي"ؾِّ  -2

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس ف١ّح ٠ٍٟ)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( خ)

 )     (    .جٌٛفحء ذحٌْٙذ ٠ىْٛ ِِ جٌّغ١ٍّٓ فمو -1

 )     (    .ذحٌْٙذِٓ ففحش جٌَّْحء جٌٛفحء  -2

 ................................دًٌ ٍّٝ ٚؾٛخ جالٌطضجَ ذحٌْٙذ ضؿحٖ ؾ١ِّ جٌٕحط( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ)    : أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ

    " :جٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ"ِٓ ٔـ 

طحتؽ، فّٓ أسجد جٌخٍك ٘ٛ أدجء جٌٛجؾد ٌزجضٗ ذميِ جٌَٕش ّّح ٠طشضد ١ٍّٗ  ِٓ جٌٕ: "لحي جٌّٕفٍٛىٟ

أْ ٠ٍُْ جٌٕحط ِىحسَ جألخالق ف١ٍكٝ مّحتشُ٘، ١ٌٚػرص فٟ ٔفٛعُٙ جٌؾْٛس ذحٌشغرس فٟ جٌفن١ٍس 

 ".ٚجٌٕفٛس ِٓ جٌشر٠ٍس

فٟ ؾٍّط١ٓ ِٓ ":............... جٌشغرس فٟ: "، ِٚنحد":...................ِىحسَ"٘حش ِْٕٝ ( أ) 

 .ئٔؾحته

 ٌخٍك؟و١ف جٔطٙٝ جٌّٕفٍٛىٟ ئٌٝ ضكذ٠ذ ج( خ)

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( ؾـ)

 (جٌطّٕٝ –جٌطكز٠ش  –جٌكع ٚجٌٕقف :.................... )أعٍٛخ أِش غشمٗ". ١ٌكٝ مّحتشُ٘" -1

ضٕحغُ  –ضشجدف  –ضنحد )   :........ذ١ّٕٙح" جٌشغرس فٟ جٌفن١ٍس ٚجٌٕفٛس ِٓ جٌشر٠ٍس" -2

 (ِٛع١مٝ

 .؟ جوطد ِّح ضكفٌ ِح ٠طفك ٚجٌّْٕٝ.ئ١ٌٙس ورشٜخٍك جهلل جٌٕؿَٛ ٌكىّس ( د)

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِٓ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓ

 ":جٌفالـ" ِٓ ٔـ ( 1) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 ِٚٓ وشِٝ ٌىُ ّٕد  فّٓ ٔخٍٝ ٌىُ سىد

 ":....................فمش"ِٚنحد ":...................... ضرش"ِشجدف : أوًّ ( أ) 

 ذُ ٠فخش جٌفالـ؟ ِٚحرج ٠قِٕ ٌرالدٖ فٟ جألذ١حش؟( خ) 

 ؟"أسد ضشجذٙح ضرشًج: "ِح جٌؿّحي فٟ( ؾـ)

 ِحرج ضمٛي ٌفالـ ٠ٙؿش أسمٗ؟( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد" ِٓ ٔـ ( 2)

 ـذٜ جٌّشء فٟ وً جٌّيحٌد  جٌٍُْ ٔٛس ذ١ٓ أ٠ـ

 َ ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد  ٚجٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَال

 أّّحي ِٓ غمً جٌّطحّد جٌٍُْ ٠ْفٝ جٌّشء فٟ جٌــ

 ":......................غمً: "، ٚؾِّ ":......................٠كفٗ"ِشجدف : أوًّ ( أ)



 

 .جؽشـ جألذ١حش ذأعٍٛذه( خ)

 ؟"جٌٍُْ ٔٛس: "ِح جٌؿّحي فٟ ( ؾـ)

 طكق١ً جٌٍُْ؟ِحرج ضمٛي ٌيحٌد ال ٠ٙطُ ذ( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

٠ضٌضي  جٌؾ١يحْسِنحْ خّغس أ٠حَ، فحلطشخ ِٓ سذه، ٚال ضؿًْ  ؽٙش٠ح ذٕٝ، ٌمذ ذمٝ ٍّٝ "

 ".ٍّٝ ضالٚضٗ؟ضكحفٌ ئ٠ّحٔه، ٚجعطِّ ئٌٝ جٌمشآْ جٌىش٠ُ ضؿذٖ ١ًِْٕح، فىُ ؾضءًج 

 .أّشخ ِح فٛق جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ( خ)

فْاًل  –فْاًل ِؿشدًج سذح١ًّح  –فْاًل ِؿشدًج غالغ١ًح  –ض١١ّضًج ِؿشٚسًج، ض١١ّضًج ِٕقٛذًح، وُ ٚقذد ّٔٛٙح )

 (فْاًل ِض٠ذًج ذكشف١ٓ –ِض٠ذًج ذكشف 

 (أوًّ ذط١١ّض ِٕحعد) ...................ؽح٘ذ ىالخ جٌشقٍس خّغس ّؾش( ؾـ)

 ".ضالٚز"جوؾف فٟ ِْؿّه ّٓ وٍّس ( د)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ِشز ذخو جٌٕغخ ، ٚ ِشز ذخو جٌشلْس

 و١ف أذٕٝ لٛجّذ جٌّؿذ ٚقذٜ  ٚلف جٌخٍك ٠َٕشْٚ ؾ١ًّْح

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس وفش جٌؾ١خ( 1)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ) .جوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ جٌكشؿ ٍّٝ ج١ٌّحٖ: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ) :جوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .جٌمشجءز غزجء جٌشٚـ، ٚض١ّٕس ٌٍفىش، ٚعر١ً ضكنش جألُِ -1

 .جًٌّْ ٘ٛ جٌيش٠ك جٌٛق١ذ ٌطكم١ك جٌشخحء، ٚضٛف١ش جٌك١حز جٌىش٠ّس ٌٍفشد ٚجٌّؿطِّ -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"جٌىٕض لرً أْ ٠ن١ِ"حش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛ -1

ئْ ٌٍٛلص ِفح١ُ٘ ِطْذدز ِٚطرح٠ٕس، ضذجٌٚطٙح جألؾ١حي جٌّطْحلرس ّرش جٌغ١ٕٓ ٚجٌْقٛس؛ ٚجخطٍفص "

 ".فٟ ضفغ١ش٘ح جٌْمٛي ذكغد أ٘ذجف وً ؾ١ً ِٚؾحسذٗ

 :٘حش ِح ٠أضٟ( أ)

ِنحد  -3":.............. ح١ُِ٘ف"ِفشد  -2":.................... ِؾحسذٗ"ِشجدف  -1

 :............جخطٍفص"

 (أوًّ:......................... )لحتً ٘زٖ جٌْرحسز". جٌكىّس أْ ضن١ف ق١حز ئٌٝ عٕٛجضه( "خ) 

 ِطٝ ٠ٍّه جإلٔغحْ وً ؽٟء؟( ؾـ)

 ّالَ جضفمص جألؾ١حي ذحٌٕغرس ٌٍٛلص؟( د)

 ":وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟجخطش جإلؾحذس  -1

 (قغٕٝ ِرحسن –أٔٛس جٌغحدجش  –ؾّحي ّرذ جٌٕحفش .................... )جٌزٜ أُِ لٕحز جٌغ٠ٛظ 

 –ؽذٚجْ  –ِحٌيس :............)ضؿٍٝ جٌقّٛد فٟ ٘ؿَٛ ئعشجت١ً ذشًج ٚذكشًج ٚؾًٛج ٍّٝ ؾض٠شز -

 (ع١ؾً

 :.................قطٝ ٍٕٖٛ فشلس وحٍِس ٘ٛذيً ِقشٞ ي ٠نشخ جٌْذٚ ذح١ٌٕشجْ جٌؾذ٠ذز  -

 (ؾالي جٌذعٛلٟ –ؾٛجد قغٕٟ  –جٌؾح٠ٚؼ ِكّذ )

 ذذأ ِقيفٝ وحًِ ؾٙحدٖ ذٛع١ٍط١ٓ، فّح ّ٘ح؟ -2

 ٌّحرج أسعٍص ذش٠يح١ٔح جٌٍٛسد ٍِٕش ئٌٝ ِقش؟ ِٚح ٔط١ؿطٙح؟ -3

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

٠كىٟ أْ ٍِىًح وحْ ٠كىُ دٌٚس ٚجعْس ؾذًج، ٚأسجد ٠ًِٛح ِح جٌم١حَ ذشقٍس ذش٠س ى٠ٍٛس ِِ أّٛجٔٗ، "

ٚخالي ّٛدضٗ ٚؾذ أْ ألذجِٗ ضٛسِص ذغرد جٌّؾٝ فٟ جٌيشق جٌّٛشز، فأفذس ِشعًِٛح ٠منٟ 

ذطغي١س وً ؽٛجسُ ِذ٠ٕطٗ ذحٌؿٍذ، ٌٚىٓ أقذ ِغطؾحس٠ٗ أؽحس ١ٍّٗ ذفىشز، ٟٚ٘ ًّّ ليْس ؾٍذ 

 ".ز ضكص لذِٝ جٌٍّه فمو، فىحٔص ٘زٖ ذذج٠س فٕحّس جألقز٠سفغ١ش

 ":.....................ذذج٠س"، ِٚنحد ":.................... جٌّٛشز"ِْٕٝ : ٘حش( أ)

 :أوًّ( خ)

 :ِٓ َِح٘ش ضْد جٌٍّه فٟ جٌشقٍس -1

 :٠ط١ّض ِغطؾحس جٌٍّه ذقفس -2

 .جروش دسعًح ِغطفحدًج ِٓ ضٍه جٌمقس( ؾـ)

 قٛؿغحٌػًح جٌٕ

  (ئؾرحسٞ)    " :ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ  

ئْ جهلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ ٠خشؼ جٌكٟ ِٓ ج١ٌّص ِٚخشؼ ج١ٌّص ِٓ جٌكٝ رٌىُ جهلل فأٟٔ : "لحي ضْحٌٝ

 (".75)ضإفىْٛ

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ( أ) 

 (ّحٌُ –ؾحًّ  –خحٌك ":.......................... )فحٌك"ِشجدف  -1

 (جٌٕحٜٚ –جٌٕٛجز  –جٌٕحٜ ":............................ )جٌٕٜٛ"ِفشد  -2

 .جروش دالتً لذسز جهلل فٟ ج٠٢س جٌغحذمس( خ)

 .ٚمف جٌؿّحي فٟ ٘زج جٌطْر١ش". ئْ جهلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ( "ؾـ)

جوطد ج٠٢س . ّحش جٌرش ٚجٌركشجهلل عركحٔٗ ٚضْحٌٝ ؾًْ ٌىُ جٌٕؿَٛ ّالِحش ٌطٙطذٚج ذٙح فٟ ٍٍ( د)

 .جٌذجٌس ٍّٝ رٌه

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِٓ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓ

 ":جٌفالـ" ِٓ ٔـ ( 1) 

 ذّحؽ١س ٚآالش  عأ١ّٔٙح صسجّحش



 

 ٚأٔٙل ٔٙنس ورشٜ  ٚأوػش ِٓ ٔمحذحش

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠أضٟ( أ) 

 (والّ٘ح فٛجخ –أؽطش٠ٙح  –أص٠ذ٘ح ":........................ )أ١ّٔٙح"ِشجدف  -1

 (ورحتش –أورش  –ور١ش ":.........................  )ورشٜ"ِزوش  -2

 ذُ ضْٙذ جٌفالـ ١ٌٕٙل ذٛىٕٗ ِٓ خالي فّٙه ٌٍر١ط١ٓ؟( خ) 

 :أوًّ ِح ٠أضٟ( ؾـ)

 :٠ف١ذ" عأ١ّٔٙح"جعطخذجَ جٌغ١ٓ فٟ  -1

 :٠ف١ذ" شذّحؽ١س ٚآال"جٌْيف فٟ  -2

 ؟"أٔٙل ٔٙنس ورشٜ: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد" ِٓ ٔـ ( 2)

 ـذٜ جٌّشء فٟ وً جٌّيحٌد  جٌٍُْ ٔٛس ذ١ٓ أ٠ـ

 َ ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد  ٚجٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَال

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠أضٟ( أ) 

 (٠ّطٍىٗ –٠محسذٗ  –٠كٛىٗ )":........................ ٠كفٗ"ِشجدف  -1

 (جٌمٛز –جٌٍُْ  –جٌغٕٝ ":.......................  )جٌؿًٙ"ِنحد  -2

 .ٚمف رٌه. فٟ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ ِمحسٔس ذ١ٓ جٌٍُْ ٚجٌؿًٙ( خ)

 :ضْر١ش أفحد" ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد" -1: أوًّ ِح ٠أضٟ( ؾـ)

 :خالي جألذ١حش ٠ف١ذ" جٌٍُْ"ضىشجس وٍّس  -2   

 ؟"جٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَالَ: "جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّشِح ( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

جٌّشء ِٓ ٠ؾحء ِٓ  ف١ٍخطشوحٌذٚجء ٚجٌغزجء،  جألٚف١حءٚجألفذلحء ! فذ٠مٗوُ ِٓ فذ٠ك أّحْ "

 ."جخط١حسٖجألفذلحء ٠ٚطكًّ ٔط١ؿس 

 .أّشخ ِح ضكطٗ جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج -1

 .اًل ِض٠ذًج ذكشف، ٚآخش ِض٠ذًج ذكشف١ٓفْ -2

 .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -3

 ؟"جخط١حسٖ"جوؾف فٟ ِْؿّه ّٓ ( ؾـ)

 :أؾد ذّح ٘ٛ ِيٍٛخ ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠أضٟ( د)

 (أوًّ ذط١١ّض ِٕحعد)   قمك أ١ِٕطٗ؟................... وُ -1

 (جؾًْ ٘زج جالعُ ض١١ّضًج ِؿشٚسًج ذْذ ّذد فٟ ؾٍّس ِٓ ّٕذن) ".فذ٠ك" 2

 (جعطفًْ –جعطفً  –جعطًْ ) ":..................جعطمُ"جخطش ٚصْ  -3

  (جوطد جألسلحَ جٌكغحذ١س ذأٌفحً ّشذ١س ٚغ١ش ِح ٠ٍضَ) .ِٓ جٌٙؿشز 1441ٔكٓ فٟ ّحَ  -4

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز ، ٚ ذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 جؿ ّٓ فذفحضٟفًْ عحءٌٛج جٌغٛ  أٔح جٌركش فٟ أقؾحتٗ جٌذس وحِٓ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جٌرك١شز( 7)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ) .ئّالًٔح ّٓ سقٍس ِذسع١س ئٌٝ ِذ٠ٕس أعٛجْجوطد : جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ) :جوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ فمو ف١ّح ال ٠ض٠ذ ٍّٝ غّح١ٔس ّؾش عيشج: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .ٌٍٛجٌذ٠ٓ فنً ١َُّ ٍّٝ وً ِٕح -1

 .جٌخٍك جٌكغٓ ٘ٛ غشٚز ِٓ ال غشٚز ٌٗ -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"ّحٌُ ِٓ ر٘د"قس؛ ِٓ ِٛمُٛ جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌم -1

ذؿّحي جٌز٘د ٚجٌفنس ٚسٚٔمّٙح، وّح ٌُ ( ِقيفٝ جٌغ١ذ)ٌُ ٠ٙطُ جٌْحٌُ جٌّقشٞ جٌٌّٛذ ٚجٌٕؾأز "

ضفطف ؽ١ٙطٗ ل١ّطٙح جٌْح١ٌس ٌٍىٕض ٚجٌك١حز، ٌٚىٓ جٌخقحتـ جٌير١ْ١س ٚجٌى١ّ١حت١س ألفغش دلحتمّٙح ٟ٘ 

 ".جٌطٟ أغحسش فنٌٛٗ

 ":.................جٌك١حصز" ، ِٚنحد":..........أغحسش" ِشجدف: ٘حش ( أ)

 ِح جٌؿٛجتض جٌطٟ ققً ١ٍّٙح جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ؟( خ) 

 .ٌُ ٠ىٓ ٔؿحـ جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ ١ٌٚذ جٌقذفس: ًٍّ( ؾـ)

 ِح جعُ جٌّؿٍس جٌطٝ ضٌٛٝ ستحعطٙح؟( د)

 ":وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ)

 :أوًّ جٌْرحسجش جٌطح١ٌس -1

 :..................................جٌزٜ أٍّٓ ضأ١ُِ لٕحز جٌغ٠ٛظ ٘ٛ -

 :.....................................جذط١ٍص ِقش ذْذ جالعطمالي ذـ -

 :............................ٔفٝ عْذ صغٍٛي فٟ جٌّشز جألٌٚٝ ئٌٝ -

 :.....................................قحذص ِقش فٟ فٍغي١ٓ مذ -

 ِح جٌفشق ذ١ٓ جٌكش٠س جٌّقٛٔس ٚجٌىحرذس؟ -2

 .ٌُ ضُْٕ ِقش ئال ذحالعطمالي جٌَح٘شٜ: ًٍّ -3

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

فاضمحْ . ئْ جهلل ٠كد ئرج ًّّ أقىّٓ ّّاًل أْ ٠طمٕٗ: "أِشٔح سعٛي جهلل ؿ ذاضمحْ جًٌّْ، فمحي"

د ٚجٌّؿطِّ، فّٓ ٠َٕش ئٌٝ جألُِ جٌّطمذِس فٍٓ ٠ؿذ عررًح جًٌّْ ٘ٛ جٌغر١ً جٌٛق١ذ ٌٍطمذَ ٚجٌشلٝ ٌٍفش



 

ٌطمذِٙح عٜٛ جٌكشؿ ٍّٝ جًٌّْ ٚجالؾطٙحد ف١ٗ، فّٓ أسجد أْ ٠شضفِ ؽأٔٗ، ٠ٚكمك ٘ذفٗ؛ ف١ٍطمٓ 

ٍّّٗ." 

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (٠ّىٓ –٠غّٓ  –٠كغٓ ":........................... )٠طمٓ"ِشجدف  -1

 (جٌّغحذً –جألعرً  –جٌغرً ":...........................  )جٌغر١ً"ؾِّ  -2

 .أِشٔح جٌشعٛي ؿ فٟ جٌفمشز ذأْ( خ)

 .جروش عرد ضمذَ جألُِ وّح فّٙص ِٓ جٌفمشز( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

   :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ " جٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ"ِٓ ٔـ  

 (ئؾرحسٞ) 

جٌٛجؾد ٌزجضٗ ذميِ جٌَٕش ّّح ٠طشضد ١ٍّٗ ِٓ جٌٕطحتؽ، فّٓ  ٚؾٍّس جٌمٛي فاْ جٌخٍك ٘ٛ أدجء"

 ".أسجد أْ ٠ٍُْ جٌٕحط ِىحسَ جألخالق ف١ٍكٝ مّحتشُ٘

فٟ ؾٍّط١ٓ ":................. ِىحسَ"، ِٚفشد ":................... ؾٍّس جٌمٛي"ِشجدف : ٘حش( أ) 

 .ِف١ذض١ٓ

 و١ف ٍُْٔ جٌٕحط ِىحسَ جألخالق؟( خ)

 .؟"١ٌػرص فٟ ٔفٛعُٙ جٌؾْٛس: "فِٟح جٌؿّحي ( ؾـ)

 ".١ٌٛلٌ مّحتشُ٘ –١ٌكٝ مّحتشُ٘ "أ٠ّٙح أؾًّ؟ ٌّٚحرج ( د)

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِٓ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓ

 ":جٌفالـ" ِٓ ٔـ ( 1) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 ":..................فمشًج"ؾِّ ........... ":.........لفشًج"ِشجدف : ٘حش( أ) 

 .جروش ذْل ؾٙٛد جٌفالـ ِٓ خالي جٌٕـ( خ) 

 ِح جٌؿّحي فٟ جٌر١ص جألٚي؟( ؾـ)

 ذُ ٠فطخش جٌؾحّش؟ ٚذُ ّٚذ ٚىٕٗ؟( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد" ِٓ ٔـ ( 2)

 أّّحي ِٓ غمً جٌّطحّد جٌٍُْ ٠ْفٟ جٌّشء فٟ جٌــ

 جٌٕٛجتد٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ    فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ":....................جٌٕٛجتد"، ِٚفشد ":...................٠ْشٚ"ِشجدف : ٘حش ( أ) 

 .جروش ذْل فٛجتذ جٌٍُْ ِٓ خالي جٌر١ط١ٓ( خ)

 ؟"ٌّح ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد: "ِح جٌؿّحي فٟ( ؾـ)

 ؟"جٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَالَ"ٚ " جٌٍُْ ٔٛس"ِح جٌْاللس ذ١ٓ ( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

ٍّٝ ضؿحٚص جٌّكٓ، ف١ٕرغٟ ١ٍّه  لحدسجٌقرش ِٓ أفنً جٌقفحش ِىحٔس؛ ذٗ ١ْ٠ؼ جٌّغٍُ ٚ٘ٛ "

جٌقرش، فىُ ِٓ فحذش  ٠ٍّْٗج١ٌْؼ ذمٍد سجٍك، فّٓ ٠شد جهلل ذٗ خ١شًج  ضغطي١ِ ذٗ قطٝ جٌطّغه

 !".جىّأْ لٍرٗ ذْذ فرشٖ

 .أّشخ ِح ضكطٗ جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗفْاًل  -1

 .فْاًل ِض٠ذًج سذح١ًّح، ٚذ١ٓ قشف جٌض٠حدز -2

 .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح، ٚقٌٛٙح ٌٍُٕٛ ج٢خش -3

 .      ض١١ّضًج، ٚذ١ٓ ُٔٛ ١ِّضٖ -4

جوطد جألّذجد ذحٌكشٚف جٌْشذ١س ِِ مرو ". ىحٌد 53ىحٌرس ٚ  15ٍُِْ ٚ  11فٟ جٌّذسعس ( "ؾـ)

 .جٌط١١ّض

  ".جٌطّغه"، ٚجوؾف فٟ ِْؿّه ّٓ "جٌقفحش"صْ   وٍّس ( د)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠أضٟ ذخو جٌٕغخ ِشز ، ٚ ذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 فخ١ش ِٓ ئؾحذطٗ جٌغىٛش  ئرج ٔيك جٌغف١ٗ فال ضؿرٗ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس د١ِحه( 11)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ. )جوطد ذشل١س ضٕٙثس ٌقذ٠مه ذّٕحعرس فٛصٖ فٟ ِغحذمس جٌمشآْ جٌىش٠ُ: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

عص "جوطد فٟ أقذ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ ف١ّح ال ٠ض٠ذ ٍّٝ غّح١ٔس ّؾش عيشًج : جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 (جخط١حسٞ)         ":فمشجش

 .جٌٛقذز جٌٛى١ٕس ذ١ٓ جٌّغٍُ ٚجٌّغ١كٝ ٟ٘ جٌيش٠ك ئٌٝ جٌمٛز ٚجٌْضز -1

 .جٌٛلص ٌٗ ل١ّس ور١شز ٌّٓ ٠ذسن أ١ّ٘طٗ، فط١َّٕٗ ٚجعطغالٌٗ ِٓ ُ٘ ّٛجًِ جٌٕؿحـ فٟ جٌك١حز -2

 ٌمشجءزغح١ًٔح ج

 :، جلشأ غُ أؾد"جخطشجّحش ّشذ١س"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

٠ّٚىٕه أْ ضىْٛ ِخطشًّح، وً ِح ١ٍّه أْ ضرذأ آفحق ّمٍه، ٚضغرف ذخ١حٌه ٌطفىش فٟ قٍٛي أل٠س "

 .....".ِؾىالش

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (ٍٍه –فشعه  –فىشن )  ":.......................خ١حٌه"جٌّمقٛد ذـ  -1

 (أفك –فٛق  –فحلس )   ":.........................آفحق"ِفشد  -2

 .دًٌ ٍّٝ رٌه. ال ٠شضرو جالخطشجُ ذّشقٍس ّّش٠س ١ِْٕس -1( خ) 

 و١ف ضىْٛ ِخطشًّح؟ -2



 

 و١ف وحْ رٌه؟. أٚي ِكحٌٚس ٌٍي١شجْ وحٔص ّشذ١س -1( ؾـ)

 ذٓ ع١ٕح فٟ جٌيد؟ِح ئٔؿحصجش ج -2

 ":وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( ٘ـ) 

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ -1

 (جٌٍٛسد وشِٚش –ِحعر١شٚ  –وطٍٝ :..................... )ٚلْص ِغث١ٌٛس قحدغس دٔؾٛجٜ ٍّٝ -

 :....................ضؿٍٝ جٌقّٛد جٌّقشٞ فٟ ٘ؿَٛ ئعشجت١ً ذشًج ٚذكشًج ٚؾٛج ٍّٝ ؾض٠شز -

 (ع١ؾً –ؽذٚجْ  –ِحٌيس )

 :فٛخ جألخيحء ذٍّح ضكطٗ خو ف١ّح ٠ٍٟ -2

 .ٔذد عْذ صغٍٛي ذكحدغس دٔؾٛجٜ فٟ فشٔغح -

 .قحسخ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ فٟ فٍغي١ٓ ٌطخ١ٍقٙح ِٓ جإلٔؿ١ٍض -

 .و١ف ضكد ٚىٕه ويحٌد؟ ٚمف -3

 ِح أغش ضأ١ُِ لٕحز جٌغ٠ٛظ ٍّٝ جٌّقش١٠ٓ ٚجألٚسٚذ١١ٓ؟ -

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌَٕحَ أعحط جٌك١حز، ٚال ٠غطي١ِ جٌفشد أٚ جٌؿّحّس جالعطغٕحء ّٕٗ فٟ جٌؿّحّس جٌخحفس أٚ "

جٌْحِس، فحٌفشد جٌَُّٕ ٠ٛفش ٚلطٗ ّٓ ىش٠ك ضكذ٠ذ صِٓ ١ِْٓ ٌىً ًّّ ٠ٕؿضٖ ف١ٗ، ٚجٌؿّحّس 

جألؽخحؿ جًٌّْ جٌزٜ ٠إدٚٔٗ ٚجٌضِٓ جٌزٞ جٌَّّٕس ضْشف ل١ّس جٌَٕحَ، ٚضكذد ٌىً ِؿّّٛس ِٓ 

٠كطحؼ ئ١ٌٗ، ٚضػ١ش ف١ُٙ سٚـ جٌطٕحفظ ٚجٌٕؾحه ١ٌٕطٙٛج ِٕٗ ٚضغ١ش ٚفك ِٕٙؽ ِكذد ٚخيس 

 ".ِشعِٛس

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس  ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (٠طُ –٠فؾً  –٠ميِ ":........................... )٠ٕؿض"ِشجدف  -1

 (جٌكضَ -جٌمٍك  –جٌفٛمٝ ":...........................  )جٌَٕحَ"ؾِّ  -2

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×(  أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس)√( مِ ّالِس ( خ)

 )    (   .جٌَٕحَ ٠كمك جأل٘ذجف ٠ٚشلٝ ذحٌّؿطِّ -1

 )    (  .جٌَٕحَ ٠غُٙ فٟ ئٔؿحص أّّحي وػ١شز فٟ ٚلص ى٠ًٛ -2

 .ٌَٕحَ فٟ ئٔؿحص جألّّحي، ٚأغش جٌفٛمٝ فٟ ضن١١ِ جألٚلحش ٚجأل٘ذجفلحسْ ذ١ٓ أغش ج( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ)    ":ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ  

ئْ جهلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ ٠خشؼ جٌكٟ ِٓ ج١ٌّص ِٚخشؼ ج١ٌّص ِٓ جٌكٝ رٌىُ جهلل : "لحي ضْحٌٝ

ٌؾّظ ٚجٌمّش قغرحًٔح رٌه ضمذ٠ش جٌْض٠ض فحٌك جإلفرحـ ٚؾًْ ج١ًٌ عىٕح ٚج( 75)فأٟٔ ضإفىْٛ

 (".76)ج١ٌٍُْ

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ) 

 (جٌٕحٜٚ –جٌٕٛجز  –جٌٕحٜ ":....................... )جٌٕٜٛ"ِفشد  -1

 (ضٕطَشْٚ –ضىفشْٚ  –ضقشفْٛ ":....................... )ضإفىْٛ"ِشجدف  -2

 .ٚمف رٌه. ٚجٌمّش قىّس ئ١ٌٙس ورشٌٜخٍك جٌؾّظ  -1( خ)

 .جروش ِػحاًل إلخشجؼ جٌكٟ ِٓ ج١ٌّص -2      

 ؟"ٚؾًْ ج١ًٌٍ عىٕح: "ِح جٌؿّحي فٟ لٌٛٗ ضْحٌٝ( ؾـ)

جوطد ِّح قفَص ج٠٢س جٌمشآ١ٔس . خٍك جهلل ّض ٚؾً جٌٕؿَٛ؛ ٌٕٙطذٜ ذٙح فٟ ٍٍّحش جٌرش ٚجٌركش( د)

 .جٌذجٌس ٍّٝ ٘زج جٌّْٕٝ

     :ٓ جٌغإج١ٌٓ جٌطح١١ٌٓأؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِ

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 1) 

 أّّحي ِٓ غمً جٌّطحّد جٌٍُْ ٠ْفٟ جٌّشء فٟ جٌــ

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد   فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ـــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ) 

 (٠ؿكذ –٠ق١د  –٠خية )  ":.....................٠ْشٚ"ِْٕٝ  -1

 (جٌٕحترس –ج١ٌٕحذس  –جٌٕٛذس )  ":...................جٌٕٛجتد"ِفشد  -2

 .فٟ جألذ١حش فٛجتذ وػ١شز ٌٍٍُْ، ٚمف غالغًح ِٕٙح -1( خ)

 فٟ جألذ١حش؟" فٟ جٌٍُْ: "ِح ل١ّس ضىشجس -2      

 ؟"طحّدِٓ غمً جٌّ: "ِح جٌؿّحي فٝ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 ِح أغش جٌٍُْ فٟ ق١حز جٌفشد ٚجٌّؿطِّ؟( د)

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 2)

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 ِٚٓ وشِٝ ٌىُ ّٕد  فّٓ ٔخٍٝ ٌىُ سىد

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ) 

 (ضشجخ جٌفنس –ضشجخ جٌز٘د  –ضشجخ جٌٕكحط )  ":......................ضرشًج"ِشجدف  -1

 (وشِحء –وشِحش  –وشَٚ )  ":......................وشِٝ"ؾِّ  -2

 .جروش٘ح. ٌٍفالـ أفنحي وػ١شز ١ٍّٕح -1( خ) 

 ؟"وشِٝ"ّالَ ضذي ئمحفس ٠حء جٌّطىٍُ فٟ وٍّس  -2

 ؟"ضرشًج أسد ضشجذٙح: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 ِحرج ٠كذظ ئرج فشه جٌفالـ فٟ أسمٗ ٚأٍّ٘ٙح؟( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

أوػش  فحٌّؿطٙذ! ئٌٝ جٌّؿذ ٠قً، فىُ ِٓ ِؿطٙذ جٌذسؾحشضشضك ئٌٝ أٍّٝ ِؿطٙذًج أ٠ٙح جٌيحٌد، وٓ "

 ".جٌٕحط ِٛدز فٟ جٌذجس٠ٓ

 .أّشخ ِح ضكطٗ جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز( خ)



 

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -1

 .فْاًل ِض٠ذًج ذكشف١ٓ، ١ّّٕٚٙح -2

 .، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح"وُ" -3

 .      ض١١ّضًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -4

 :أؾد ذّح ٘ٛ ِيٍٛخ أِحَ وً ّرحسز( ؾـ)

 .ٔؿف خّغس ّؾش ض١ٍّزًج ٚضغِ ّؾشز ض١ٍّزز -1

 (ٚجوطد جٌؿٍّس فك١كس" ضغِ"ٚ " خّغس"جقزف جٌْذد٠ٓ )

 (صْ جٌىٍّط١ٓ جٌغحذمط١ٓ)  .ضشضك –٠قً  -2

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( د)

 (غّحٔٝ –غّح١ٔس  –غّحْ )  ".ِٓ جٌشٚج٠حش.............. فٟ ِىطرطٟ" -1

  (د ٚ س  –د ٜ س  –د ج س ) :.................فٟ ِحدز" جٌذجس٠ٓ"ٔىؾف ّٓ وٍّس  -2

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز ، ٚ ذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 ّحس ١ٍّه ئرج فٍْص ١َُّ  ضٕٗ ّٓ خٍك ٚضأضٝ ِػٍٗال

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس جٌؾشل١س( 11)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)  .جوطد الفطس ضذّٛ ف١ٙح جٌٕحط ئٌٝ جٌطغحِف: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ)   :جوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ ِّح ٠أضٟ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .جٌغ١حقس ِٓ أُ٘ ِقحدس جٌذخً جٌمِٟٛ ٌٍرالد، ٠ٚؿد ١ٍّٕح ض١ّٕطٙح -1

 .ألٍّٝ جٌذسؾحش جٌمشجءز غزجء جٌْمً ٚجٌفىش، ذٙح ٠شضمٝ جإلٔغحْ -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"ٌغس خحٌذز"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

أ١ّ٘س جٌٍغس جٌْشذ١س ضىّٓ فٟ أٔٙح جٌّفطحـ ئٌٝ جٌػمحفس جٌْشذ١س، ٟٚ٘ ذزٌه ضط١ف ٌّط١ٍّْٙح جالىالُ "

 ".ٍّٝ وُ قنحسٞ ٘حتً ألِس ضشذْص ٍّٝ ّشػ جٌذ١ٔح

 ".ّشػ"، ٚؾِّ "٘حتً –ضىّٓ : "، ِٚنحد وً ِٓ"وُ" ِْٕٝ: ٘حش( أ)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( خ) 

 )     (   .ّذد جٌّطكذغ١ٓ ذحٌٍغس جٌْشذ١س ١ٍِحس ٚسذِ -1

 )     (  .٠مطقش جٌطكذظ ذحٌٍغس جٌْشذ١س ٍّٝ عىحْ جٌٛىٓ جٌْشذٟ -2

 .جٌْشذ١س ٌغس ٌٍذ٠ٓ ٚجٌْرحدز فمو؟ ٚمفً٘ جٌٍغس ( ؾـ)

 ":وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د) 

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -1

 )    (   .ذ١ّٕح وحْ ِقيفٝ وحًِ فٟ فشٔغح ٚلْص قحدغس دٔؾٛجٜ -

 )     ( .أعرحخ جٌػٛسز لشسش ذش٠يح١ٔح ئسعحي ٌؿٕس ذشتحعس جٌٍٛسد وشِٚش ٌٍطكم١ك فٟ -

 .ٚجّطشفص ذش٠يح١ٔح ٌّقش ذغ١حدضٙح................... أٌغ١ص  -: أوًّ -2

 ...............قًّ ٌٛجء جٌىفحـ ذْذ ِقيفٝ وحًِ -

 ٌّحرج عحفش جٌخذ٠ٛ ئٌٝ لقش سأط جٌط١ٓ؟ -3

 و١ف ذذأش جٌػٛسز جٌْشجذ١س؟ -4

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌركحس ِػ١ش ِٚذ٘ؼ، ٌىٕٗ فٟ وً جألقٛجي ِذّحز ٌٍطأًِ ٚجٌطفىش فٟ َّّس جٌخحٌك، ِٚٓ ٘زٖ ّحٌُ "

جٌركحس جٌركش جألقّش جٌزٞ ٠ّطحص ذحٌْذ٠ذ ِٓ جألق١حء جٌّحت١س وحٌؾْحخ جٌّشؾح١ٔس ٚجٌكذجتك 

ٚجٌّطٕض٘حش جٌركش٠س جٌّطّٕٛس، ٌٚٙزج جٌركش َٔحَ ذ١ثٟ غٕٝ ِٚطُٕٛ، ق١ع ٠نُ أوػش ِٓ أٌف 

ٝ ُٔٛ ِٓ جألعّحن ِٕٙح أٔٛجُ ال ضٛؾذ فٟ ذكحس أخشٜ، فغركحْ جٌخحٌك ج١ٌَُْ جٌزٜ عخش ِٚحتط

 ".ٚأذذُ ٌٕح ٘زج جٌؿّحي

 :ضخ١ش جٌقٛجخ  ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (جٌؾش –جٌمرف  –جٌكغٓ )    ":......................جٌؿّحي"ِنحد  -1

 (أَٔحَ –َِِٕٛحش  –أَّٔس )     ":.........................َٔحَ"ؾِّ  -2

 : أوًّ( خ)

 ........................ٚ .................. ّحٌُ جٌركحس ِذّحز ٌــ -1

 ..........................ٚ ........... جٌركش جألقّش ٌٗ َٔحَ ذ١ثٟ  -2

 ذُ ٠ّطحص جٌركش جألقّش؟( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ٞئؾرحس)    :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ": جٌخٍك"ِٓ ٔـ  

 "جٌخٍك ٘ٛ جٌذِْس جٌطٟ ضطشلشق فٟ ١ّْٛ جٌشق١ُ وٍّح ٚلْص ١ّٕٗ ٍّٝ َِٕش ِٓ ِٕحٍش جٌرإط"

فٟ ؾٍّط١ٓ ِٓ ":.................. جٌرإط"، ِٚنحد ":...............ضطشلشق"ِشجدف : ٘حش( أ) 

 .ضْر١شن

 ِح َِٙش جٌخٍك وّح فّٙص ِٓ جٌفمشز؟( خ)

 ".جٌخٍك ٘ٛ جٌذِْس"ذ١ٓ جٌؿّحي فٟ ( ؾـ)

 و١ف ٍُْٔ جٌٕحط ِىحسَ جألخالق؟( د)

     :أؾد ّٓ عإجي ٚجقذ ِٓ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 (جخط١حسٞ)    ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 ِٚٓ وشِٝ ٌىُ ّٕد  فّٓ ٔخٍٝ ٌىُ سىد

 ٚليٕٝ ٠ؿٍد ج١ٌغشج  ِٚٓ قمٍٝ ٌىُ لقد

 .ٍّط١ٓ ِٓ ضْر١شنفٟ ؾ":............... وشِٝ"، ٚؾِّ ":.................سىد"ِْٕٝ : ٘حش( أ) 

 .مِ ّٕٛجًٔح ٌٍر١ط١ٓ( خ)



 

 .جعطخشؼ ضْر١شًج ؾ١ّاًل أّؿره، ٚٚمف عش ؾّحٌٗ( ؾـ)

 و١ف ٔغطف١ذ ِٓ صسجّس جٌمقد؟( د)

 :٠مٛي جٌؾحّش" جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2)

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد  فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ـــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 :جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓجخطش ( أ) 

 (ض١غ١ش –ئٔٙحء  –ئغمحي ) ":........................ضخف١ف"ِنحد  -1

 (جٌىحعد –جٌّىغد  –جٌىغرحْ )  ":.....................جٌّىحعد"ِفشد  -2

 .جؽشـ جٌر١ط١ٓ ذأعٍٛذه( خ) 

 ؟"جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذٛجخ جٌطؿحسز: "ِح جٌؿّحي فٟ جٌطْر١ش جٌطحٌٟ( ؾـ)

 .قحي ِؿطِّ ٠خٍٛ ِٓ جٌٍُْ ٚجٌٍّْحءفف ( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

أْ وً ذٕٝ آدَ  ؾ١ًّْحٌىً ِٓ ف١ٙح، ٌٚٛ ٍّّٕح  ذٙؿسجٌك١حز، ٚضق١ش أوػش  ضكٍٛذحٌّكرس ٚجٌطغحِف "

وً ّحلً أخحٖ قطٝ ٠ىطغد ِٛدضٗ؛ فطُْ جٌغْحدز فٟ ٘زٖ  ٌغحِفخيحء ٚأْ خ١ش جٌخيحت١ٓ جٌطٛجذْٛ 

 ".جٌذ١ٔح وٍٙح

 .جٌخوأّشخ ِح ضكطٗ ( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌْرحسز ِح ٠ٍٟ( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚصٔٗ -1

 .فْاًل فك١كًح، ٚآخش ِْطاًل -2

 .م١ّشًج فٟ ِكً سفِ، ٚآخش فٟ ِكً ؾش -3

 .      فْاًل ِض٠ذًج، ٚجروش أقشف جٌض٠حدز -4

 (جوطد جألسلحَ ذحٌكشٚف ٚأّذ ف١حغس جٌؿٍّس)  .وطحخ( 4)لقس ٚ ( 12)لشأش ( ؾـ)

 ".د١ٔح"جوؾف فٟ ِْؿّه ّٓ ( د)

 ".٠ىطغد –خيحء "صْ جٌىٍّط١ٓ ج٢ض١ط١ٓ ( ٘ـ)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز ، ٚ ذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 ئْ جٌك١حز دلحتك ٚغٛجٔٝ  دلحش لٍد جٌّشء لحتٍس ٌٗ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِذ٠ش٠س جٌطشذ١س ٚجٌط١ٍُْ –ِكحفَس جٌف١َٛ ( 12)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 .جوطد ذشل١س ضٕٙثس ٌقذ٠ك ٌه ذّٕحعرس ّٛدضٗ ِٓ جٌغفش: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (ئؾرحسٞ) 

عيشًج ٚال ٠ض٠ذ ( 14)جوطد فٟ أقذ جٌّٛم١ّٛٓ جٌطح١١ٌٓ ذك١ع ال ٠مً ّٓ : ش جإلذذجّٟجٌطْر١( خ)

 (جخط١حسٞ)       :عيشًج( 11)ٍّٝ 

 .جٌكد ٠ْٕٝ جٌْيحء، ٌٚىٓ دْٚ جٔطَحس ٌٍّمحذً، ف١ٍْه أْ ضْيٟ ٚضٕقف غ١شن ذحٌْيحء -1

 .ٔطىحضف ٌّكحسذس جٌطٍٛظجٌطٍٛظ خيش دجُ٘ ٠ٙذد جإلٔغحْ ٚجٌير١ْس، ف١ؿد ١ٍّٕح ؾ١ًّْح أْ  -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"جخطشجّحش ّشذ١س"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ضْطرش ١ٌٍٝ ّرذ جٌُّْٕ أٚي ِخطشّس ّشذ١س ضكقً ٍّٝ ٚعحَ جالعطكمحق ِٓ ِإضّش ؾٍٛذً "

الخطشجّحضٙح جٌطٟ ضض٠ذ ٍّٝ ِحتس  ٌالخطشجّحش جٌكذ٠ػس جٌزٜ ٠ْٕمذ ع٠ًٕٛح فٟ جٌْحفّس جٌرش٠يح١ٔس ٌٕذْ

 ".جخطشجُ

، ِٚنحد ":...............أٚعّس"، ِٚفشد ":................... ٠محَ"ِشجدف : ٘حش ِٓ جٌفمشز( أ)

 ":...................ضم١ٍذ"

 .ققٛي ١ٌٍٝ ّرذ جٌُّْٕ ٍّٝ ٚعحَ جالعطكمحق: ًٍّ( خ) 

 :أوًّ ذحٌّٕحعد ِىحْ جٌٕمو( ؾـ)

 .١ِالد٠س:................. ، عٕس:....................جٌي١شجْ ٘ٛ أٚي ِٓ قحٚي -1

 ..........................  ، ٚ:.................ِٓ ؾٙٛد جذٓ ع١ٕح فٟ جٌيد -2

 :أؾد ّّح ٠أضٟ" وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د) 

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ -1

 (سفف –ئ٠الش  –جٌْمرس ....................... )مشخ جٌؿ١ؼ جٌّقشٞ ١ِٕحء -

 :لحٌٙح". ٌٓ ٔنْف، ٌٚٓ ٔخزي، ٌٚٓ ٕٔغٝ جألِحٔس" -

 (ؾّحي ّرذ جٌٕحفش –ؾالي جٌذعٛلٟ  –ؾٛجد قغٕٝ )   

 (.أوًّ:...............)، ٚفٟ جٌّشز جٌػح١ٔس ئٌٝ: ...............ٔفٝ عْذ صغٍٛي فٟ جٌّشز جألٌٚٝ ئٌٝ  -2

 .١ٌٛ٠1752ٛ  ١23حَ غٛسز ل -1: ًٍّ -3

 .جٌْذٚجْ جٌػالغٟ ٍّٝ ِقش -2

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

فٟ ١ٍٔٙح جٌخحٌذ، ِٚح ٠ك١و ذٗ . ِقش ؾٕس جهلل فٟ أسمٗ ذّح ف١ٙح ِٓ أعّٝ ِٕحٍش ىر١ْ١س خالذس"

ج١ِس ضأعش ِٓ قذجتك غٕحء ٚذغحض١ٓ ف١كحء، ٚفٟ ؾٛ٘ح ٌّْطذي ف١فًح ٚؽطحء، قطٝ جٌقكشجء جٌّطش

 ".جٌٍد ذقفحء عّحتٙح، ٚضػ١ش جالٔطرحٖ ٚجٌطأًِ فٟ ذذ٠ِ فِٕ سخ جٌْح١ٌّٓ

 :ضخ١ش جٌقٛجخ  ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ( أ)

 (جألذ١س –جٌّضسّٚس  –جٌٛجعْس  –جٌر١ْذز ) ":.................جٌّطشج١ِس"ِشجدف وٍّس  -1

 (ؾ١ٕس –أؾٕس  –ؾٕحْ  –ؾْٕٛ )  ":......................ؾٕس"ؾِّ وٍّس  -2

 : أوًّ ِح ٠أضٟ( خ)

 ..........................ِٕحٍش ِقش جٌير١ْ١س ضطّػً فٟ -1

 ............................فكشجء ِقش جٌّطشج١ِس ضػ١ش -2



 

ِح جٌزٜ ٠ّىٓ أْ ضمذِٗ ٌرٍذن فٟ ". أٔص ضكد ذٍذن، ٚجٌّكد ٌرٍذٖ ٠نكٝ  ِٓ أؾٍٙح( "ؾـ)

 ِشقٍطه ٘زٖ؟

 ٛؿغحٌػًح جٌٕق

 (ئؾرحسٞ) :ألشأ غُ أؾد": وٕض ال ٠فٕٝ.. جٌخٍك"ِٓ ٔـ : أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ 

ال ٠ٕفِ جٌّشء أْ ٠ىْٛ صجؾشٖ ّٓ جٌؾش خٛفٗ ِٓ ّزجخ جٌٕحس أٚ خٛفٗ ِٓ جٌمحْٔٛ، ٚئّٔح ٠ٕفْٗ "

 ".أْ ٠ىْٛ م١ّشٖ لحتذٖ جٌزٞ ٠ٙطذٞ ذٗ، ِٕٚحسٖ جٌزٜ ٠غط١ٕش ذٕٛسٖ فٟ ىش٠ك ق١حضٗ

 ":........م١ّش"،ٚؾِّ ":................خٛفٗ"، ِٚنحد ":..................صجؾشٖ"ِح ِشجدف ( أ) 

 ِح صٚجؾش جإلٔغحْ ٌٍرْذ ّٓ جٌؾش؟ ٚأٜ ِٕٙح ٠ٕفِ؟( خ)

 "...................ئّٔح ٠ٕفْٗ" -1؟ ...ِح جٌؿّحي فٟ( ؾـ)

 ".................م١ّشٖ لحتذٖ" -2   

 ِٓ جٌىش٠ُ ِٓ ٚؾٙس َٔش جٌىحضد؟( د)

     :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

     ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ (1)

 (أعْٝ –أقٛي  –أذْذ )  ":......................أسد"ِْٕٝ  -1

 (ؽمحء –غّٝ  –ذْذًج )  ":.....................فمشًج"ِنحد  -2

 (٠ذجْ –أ٠ٛد  –أ٠ٍذ )  ":.........................٠ذ"ؾِّ  -3

 و١ف ٠شد جٌفالـ جٌطشجخ ضرشًج؟( خ)

 ".....................أسد ضشجذٙح ضرشج" -1: ٘حش جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 "................فمش –لفش "جٌؿِّ ذ١ٓ  -2    

 ِٓ جٌؾحّش؟ ِٚح ؾٕغ١طٗ؟( د)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2)

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد  فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ـــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ) 

 (٠ْذ –١ْ٠ٓ  –٠قٟ )  ":.......................٠ْشٚ"ِْٕٝ  -1

 (ضْض٠ض –ضن١١ك  –ضّض٠ك )  ":.....................ضٛع١ِ"ِنحد  -2

 (جٌٕحترس –جٌٕحتد  –جٌٕث١د )  ":....................جٌٕٛجتد"ِفشد  -3

 ِح فٛجتذ جٌٍُْ فٟ جٌر١ط١ٓ جٌغحذم١ٓ؟( خ) 

 "ضٛع١ِ ألذٛجخ جٌطؿحسز" -1؟ ...ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 "فٟ جٌٍُْ"ضىشجس  -2         

 جٌؾحّش؟ ِٚح ؾٕغ١طٗ؟ِٓ ( د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

عالـ جٌْمالء جألؽذجء فٟ جٌذ١ٔح، فّٓ ٠طّغه ذّٙح ٠قً ئٌٝ  جٌذ٘شجٌقرش ٚجٌؿٍذ ٍّٝ ٔٛجتد "

 ".ّشفٛج ذحٌقرش قىّحءذخ١ش، ٚوُ ِٓ  ؾ١ُّْٙ، فحٌقحذشْٚ ٠ش٠ذ٘ذفٗ، ٠ٚكمك ِح 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو فٟ جٌْرحسز جٌغحذمس( أ)

 :ذمس ِح ٠أضٟجعطخشؼ ِٓ جٌْرحسز جٌغح( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -1

 .فْاًل ِض٠ذًج ذكشف -2

 .فْاًل ِض٠ذًج ذكشف١ٓ -3

 .      وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -4

 :أؾد قغد جٌّيٍٛخ ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( ؾـ)

 (قٛي وُ جٌخرش٠س ئٌٝ جعطفٙح١ِس)  !وُ ِٓ أذيحي وشِطُٙ ِقش -1

 (جعطرذي ذحٌْذد٠ٓ أٌفحًٍح ّشذ١س) .ىر١رس" 12"ىر١رًح ٚ " 13"قنش جٌّإضّش  -2

 (جفطْحي –جفطًْ  –جٔفًْ ) : ...............٘ٛ" جٔيٍك"جخطش ٚصْ وٍّس  -3

 ".ضخ١١ش –جضقً : "جوؾف فٟ جٌّْؿُ ّٓ ( د)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز ، ٚ ذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 ئلاليٌُ ٠رٓ ٍِه ٍّٝ ؾًٙ ٚ  ذحٌٍُْ ٚجٌّحي ٠رٕٝ جٌٕحط ٍِىُٙ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس ذٕٟ ع٠ٛف( 13)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)  .ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ جٌؿذ ٚجالؾطٙحد جوطد الفطس: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ)    :جوطد فٟ أقذ جٌّٛم١ّٛٓ جٌطح١١ٌٓ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .جٌقذجلس وٍّس ؾ١ٍّس ضكٍٛ ذٙح جٌك١حز، ٚجٌقذ٠ك ِشآز ٌقذ٠مٗ -1

 .جٌٛقذز جٌٛى١ٕس عّس ِٓ عّحش جٌؾْد جٌّقشٞ، قحٚي جألّذجء ج١ًٌٕ ِٕٙح ٌُٚ ٠فٍكٛج -2

 ١ًٔح جٌمشجءزغح

 :، جلشأ غُ أؾد"ٌغس خحٌذز"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ٌمذ ؾّْص جٌٍغس جٌْشذ١س ئٌٝ وٛٔٙح ٌغس جٌذ٠ٓ ٚجٌْرحدز، أٔٙح غذش ٌغس جٌٍُْ ٚجألدخ ٚجٌغ١حعس "

 ".ٚجٌكنحسز ٍّٝ جخطالف ِالِكٙح

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (وحٔص –أفركص  –ضكٌٛص )  .............":.....غذش"ِشجدف  -1

 (جٌطأخش –جٌكشِحْ  –جٌطمذَ )  ":...............جٌكنحسز"ِنحد  -2



 

 ِح أ١ّ٘س جٌٍغس جٌْشذ١س وّح فّٙص ِٓ جٌْرحسز؟( خ) 

 و١ف ٔكفٌ ٌٍغطٕح خٍٛد٘ح؟( ؾـ)

 " وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

 :أوًّ -1

 .ؽٙٛس.................. ّحؽص ٌؿٕس ٍِٕش فٟ ِقش  -

 ...............ٚ .............. ٚ ............ ِٓ جٌضّّحء جٌز٠ٓ وحفكٛج ِٓ أؾً جٌؿالء -

 َ؟ ٚو١ف ٚجؾٙٙح جٌّقش٠ْٛ؟1756ِح جٌذٚي جٌطٟ غضش ِقش ّحَ  -2

 ٌّحرج أفذس ِقيفٝ وحًِ ؾش٠ذز جٌٍٛجء؟ -3

 :جلشأ غُ أؾد ،" ِىحٔس ِقش ج١ٌَّْس"جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ  -2

وٍٕح ٠فطخش ذّقش ِٙذًج ٌٍكنحسز، ٚٔرًْح ٌٍػمحفس، ٚلٍرًح ٌٍْحٌُ، فأٙح ذ١ٓ أخٛجضٙح ِٓ جٌذٚي جٌْشذ١س "

ٚجإلعال١ِس ِألش جٌذ١ٔح ٘ذج٠س ٚقنحسز ٚٔٛسًج، ِٕٚز فؿش جٌطحس٠خ وحْ ٚىٕٕح جٌْشذٟ ِٙذًج 

جألضرحُ ٚجٌّٕحفشْٚ ٚجٌذّحز،  ٌٍشعحالش، ِٕٚحسًج ٌٍٙذٜ، ٍّٝ أسمٗ عحس جألٔر١حء، ِٚٓ أٍ٘ٗ وحْ

ٚذٍغحضٗ ضٕضٌص وطد جٌغّحء، ٚذحسن جهلل وػ١شًج ِٓ لشجٖ ِٚذٔٗ، فأفركص ِمذعس، ِٚكيًح ألَٔحس 

 ".أً٘ جألسك ؾ١ًّْح

 :جخطش جٌقٛجخ  ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ)

 (أِٙذ –ِٙٛد  –أِح٘ذ )  :.........................ؾّْٙح" ِٙذ" -1

 (٠طىرش –٠كطمش  –٠طرح٘ٝ )  ":.......................٠فطخش"ِمحذً  -2

 : أوًّ( خ)

 ..........................ِقش ِٙذ -1

 ............................ٍّٝ أسمٙح عحس -2

 .ٚمكٙح. أُْٔ جهلل ٍّٝ ِقش ذ١ّضجش خحفس( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ) :ألشأ غُ أؾد": ٌم١ٓضرحسن جهلل أقغٓ جٌخح"ِٓ ٔـ : أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ 

( 79)ٚ٘ٛ جٌزٞ ؾًْ ٌىُ جٌٕؿَٛ ٌطٙطذٚج ذٙح فٟ ٍٍّص جٌرش ٚجٌركش لذ فقٍٕح جأل٠ص ٌمَٛ ٠ٍّْْٛ"

 ...........".ٚ٘ٛ جٌزٞ أٔؾأوُ ِٓ ٔفظ ٚقذز فّغطمش ِٚغطٛدُ

 :جخطش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ( أ) 

 (٠طشددْٚ –٠ؿٍْٙٛ  –٠ؾىْٛ ) ":.....................٠فمْٙٛ"ِنحد  -1

 (جٌرشٚس –جٌرشسز  –جألذشجس ) ":.....................جٌرش"ؾِّ  -2

 ِٚح جٌّمقٛد ذحٌٕفظ جٌٛجقذز؟. ٚمف رٌه. ٍٙشش َّّس جهلل ّض ٚؾً فٟ ج٠٢حش( خ)

 ذّح لرٍٙح؟" ٌطٙطذٚج"ِٚح ّاللس . ضنحدًج ٚذ١ٓ أغشٖ –جعطخشؼ أعٍٛذًح ِإوذًج ( ؾـ)

     :إج١ٌٓ ج٢ض١١ٓأؾد ّٓ أقذ جٌغ

     ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 1) 

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد  فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 ــٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد  فٟ جٌٍُْ ضٛع١ِ ألذــ

 ":................٠ْشٚ"، ِٚنحد ":.................... جٌٕٛجتد"ِشجدف : ٘حش  (1)

 .رٌهٚمف . ٌٍٍُْ أفنحي فٟ ضخيٝ ّمرحش جٌك١حز( خ) 

 ؟ ِٚح ل١ّس ضىشجس جٌٍُْ؟"أذٛجخ جٌطؿحسز ٚجٌّىحعد: "ِح جٌؿّحي فٟ( ؾـ)

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 2) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 ":..................لفشج"، ِٚنحد ":.................... ضرشج"ِشجدف : ٘حش( أ) 

 .ٚمف رٌه –١طحْ ٌرْل أفنحي جٌفالـ ٠ؾ١ش جٌر( خ) 

 ؟"أٔح"، ٚل١ّس ذذء جٌؾحّش ذــ "أسد ضشجذٙح ضرشج: "ِح جٌؿّحي فٟ ( ؾـ)

 سجذًْح جٌٕكٛ

ج٢ذحء ١ٍّٕح، فىُ  قكٚأذٟ ٌٓ ٠ىشسٖ جٌضِٓ، وٍّحش ِٓ ف١ُّ جٌمٍد، ١ٌطٙح ضفٝ  ذػّٓأِٝ ال ضمذس "

 جٌذ١ٔحذرش جٌٛجٌذ٠ٓ قطٝ ٕٔحي غٛجخ  –ؽأٔٗ  ؾً –ٌزٌه أِشٔح جهلل ! ِٓ ؾٙٛد ذزٌص ِٓ أؾً ئعْحدٔح

 ".ٚج٢خشز

 .أّشخ ِح فٛق جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ( خ)

 (فْاًل ِْشذًح –وُ ٚقٌٛٙح ٌٍُٕٛ ج٢خش  –ْٔطًح ؾٍّس  –ِنحسًّح ِٕقٛذًح  –فْاًل ِض٠ذًج  –فْاًل ِؿشدًج )

 "...................ئعْحدٔح"صْ وٍّس ( ؾـ)

 .أّذ وطحذس جألّذجد ذحٌْشذ١س. فحتضز( 19) فحتضًج ٚ( 21)قنش جٌكفً ( د)

 ؟"جٌذ١ٔح"و١ف ضىؾف ّٓ ( ٘ـ)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِشز ذخو جٌٕغخ ٚأخشٜ ذحٌشلْس

 ع١حْ ف١ٗ أخٛ جٌغٕٝ ٚجٌّْذَ  جٌٍُْ ص٠ٕس أٍ٘ٗ ذ١ٓ جٌٛسٜ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس ج١ٌّٕح( 14)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (حسٞئؾر)  .جوطد الفطس ضكع ف١ٙح صِالءن ٍّٝ أ١ّ٘س جٌمشجءز: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ)   :جوطد فٟ ٚجقذ ِٓ  جٌّٛم١ّٛٓ جٌطح١١ٌٓ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

فٟ فقً جٌشذ١ِ ضخنش جألؽؿحس، ٚضطفطف جألص٘حس، ٚضغشد جألى١حس، ّرش ّٓ ؾّحي جٌير١ْس فٟ  -1

 .فقً جٌشذ١ِ

 .ٌٍّشأز دٚس فْحي فٟ ٔٙنس جألُِ ٌّح ٌٙح ِٓ دٚس ١َُّ فٟ ؾ١ِّ جٌّؿحالش -2

 ءزغح١ًٔح جٌمشج



 

 :، جلشأ غُ أؾد"جٌىٕض لرً أْ ٠ن١ِ"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

جضفك جٌؿ١ِّ ٍّٝ أ١ّ٘طٗ، ٍّٚٝ أٔٗ جٌىٕض جٌزٜ ئرج لذسٖ جإلٔغحْ، ... ئْ ٌٍٛلص ِفح١ُ٘ ِطْذدز"

 ".ّٚشف و١ف ٠غطخذِٗ، جعطيحُ أْ ٠ٍّه وً ؽٟء

 ................؟"جٌىٕض"ِٚح ؾِّ   ..........................؟"جضفك"ِح ِنحد ( أ)

 ِح جٌزٞ جضفك ١ٍّٗ جٌؿ١ِّ وّح ضفُٙ ِٓ جٌفمشز؟( خ) 

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( ؾـ)

 )     (   .جٌّمقٛد ذحٌىٕض فٟ جٌذسط ٘ٛ جٌّحي -1

 )     ( .ٍّٝ جٌٛلص ّٚذَ م١حّٗ ف١ّح ال ٠ف١ذٔطٍُْ ِٓ جٌذسط جٌكفحً  -2

 " وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -1

 )     (  .ِحش جٌنحذو جإلٔؿ١ٍضٞ فٟ لش٠س دٔؾٛجٜ ذأ٠ذٞ جٌفالق١ٓ -

 )     ( .فمحذٍٙح جٌؾْد ذحٌّمحىْس ٚجٌػٛسز أسعٍص ذش٠يح١ٔح ٌؿٕس ٍِٕش -

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ٌّح ٠ٍٟ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ -2

 (جعطغالَ –خنُٛ  –غٛسجش . )جٌّقش١٠ٓ............ أٌغص ذش٠يح١ٔح جٌكّح٠س ٍّٝ ِقش ذغرد -

 ٌّحرج ر٘د عْذ صغٍٛي ٚصِالؤٖ ئٌٝ ذحس٠ظ؟ -3

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌرِٛس ض١ْؼ فٟ ّضٌس، ٚضمٕـ فشجتغٙح أغٕحء ج١ًٌٍ، ٚأىٍك ١ٍّٙح جٌكحسط ج١ٌٍٍٟ ٌٍكذجتك؛ ".. 

ألٔٙح ضأوً جٌمٛجسك جٌنحسز، ٚلذ ّشف جٌٍّْحء قٛجٌٝ ِحتس ٚخّغس ٚأسذ١ْٓ ًّٔٛح ِٓ جٌرَٛ، 

 ".ٚض١ْؼ فٟ وً ِىحْ ِٓ جٌّٕحىك جٌّذجس٠س ٚجٌّْطذٌس

 ":...............قحسط"، ٚؾِّ ......... ":............فشجتظ"ِفشد : ٘حش( أ)

 : ضخ١ش جٌقٛجخ( خ)

 (145 – 541 – 154)  .ًّٔٛح:.................. ّشف جٌٍّْحء ِٓ جٌرَٛ -1

 (١ْٔك –ٔم١ك  –١ٙٔك )  :....................فٛش جٌرِٛس ٠غّٝ -2

 ِح جالعُ جٌزٜ أىٍك ٍّٝ جٌرِٛس؟ ٌّٚحرج؟( ؾـ)

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ) :ألشأ غُ أؾد": وٕض ال ٠فٕٝ.. جٌخٍك"ِٓ ٔـ : جٌغإجي ج٢ضٟأؾد ّٓ  

ال ٠ٕفِ جٌّشء أْ ٠ىْٛ صجؾشٖ ّٓ جٌؾش خٛفٗ ِٓ ّزجخ جٌٕحس، أٚ خٛفٗ ِٓ جٌمحْٔٛ، ئّٔح ٠ٕفْٗ "

 ...".أْ ٠ىْٛ م١ّشٖ لحتذٖ جٌزٜ ٠ٙطذٜ ذٗ

 :ضخ١ش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ) 

 (دج١ّٗ –ٔح١٘ٗ  –٘حد٠ٗ ) ":.............صجؾشٖ"ِشجدف  -1

 (٠ٕقكٗ –٠ق١رٗ  –٠نشٖ ) ":................٠ٕفْٗ"ِنحد  -2

 ِح جٌزٜ ٠ٕفِ جٌّشء ِٓ ٚؾٙس َٔش جٌىحضد؟( خ)

 .ٚمف ِح فٟ جٌطْر١ش ِٓ ؾّحي". ئّٔح ٠ٕفْٗ أْ ٠ىْٛ م١ّشٖ لحتذٖ( "ؾـ)

     :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 ":جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 ِٚٓ وشِٝ ٌىُ ّٕد  سىد فّٓ ٔخٍٝ ٌىُ

 ٚليٕٝ ٠ؿٍد ج١ٌغشج  ِٚٓ قمٍٝ ٌىُ لقد

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ (1)

 (جٌخ١ش –جٌقْٛذس  – جٌغٌٙٛس)  ":.................ج١ٌغش"جٌّشجد ِٓ  -1

 ( ٠ْيٝ –٠أخز  –٠ِّٕ )  ":....................٠ؿٍد"ِنحد  -2

 ؟"ٚليٕٝ ٠ؿٍد ج١ٌغشج: "جٌؾحّشِح جٌؿّحي فٟ لٛي ( خ) 

 .جروش ذْنًح ِٕٙح. ٌٍفالـ أفنحي وػ١شز ١ٍّٕح( ؾـ)

 ":جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2) 

 أّّحي ِٓ غمً جٌّطحّد  جٌٍُْ ٠ْفٝ جٌّشء فٟ جٌــ

 ٠ْشٚ جٌك١حز ِٓ جٌٕٛجتد   فٟ جٌٍُْ ضخف١ف ٌّح

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠أضٟ( أ) 

 (ضغ١ًٙ –ضفش٠ك  –ضمش٠د )  "......................ضخف١ف"ِْٕٝ  -1

 (٠ٕٙٝ –٠ىٍف  –٠أِش )  ":......................٠ْفٝ"ِنحد  -2

 ؟"ِٓ غمً جٌّطحّد: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( خ) 

 و١ف ٠ْفٝ جٌٍُْ ِٓ غمً جٌّطحّد ِٓ ٚؾٙس َٔشن؟( ؾـ)

 سجذًْح جٌٕكٛ

 ضْحٚٔح ، فٙٝ ِٓ أفنً جٌذٚيجٌْشذ١سّس ٚس٠حدضٙح فٟ جٌّٕيمس جِطذـ جٌؿ١ِّ ِقش ٌّىحٔطٙح ج١ٌَْ"

 ."!جإلخالؿ، ٚوُ ِٓ ِقش١٠ٓ ِٕكٛ٘ح جٌكد ٚجٌؾذزِِ ؾ١شجٔٙح، ٠َٚٙش رٌه فٟ ٚلص 

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .فْاًل ِض٠ذًج، ٚذ١ٓ أقشف جٌض٠حدز -1

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -2

 .، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح، ٚأّشخ ض١١ّض٘ح(وُ) -3

 :جخطش جٌقٛجخ ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( ؾـ)

 (وطد –وطحذًح  –وطحخ ) ....................جؽطش٠ص خّغس ّؾش -1

 (ق ٚ َ –ق ٜ َ  –ق ج َ :.................. )فٟ ِحدز" جعطمحَ"ٔىؾف فٟ جٌّْؿُ ّٓ وٍّس  -2

 .ىحٌرًح( 11)ىحٌرحش ٚ ( 9)ؽحسن فٟ ئّذجد جٌكفً : جوطد جألّذجد ذحٌكشٚف ف١ّح ٠ٍٟ( د)

 ".جعطخشؼ: "صْ ِح ٠أضٟ( ٘ـ)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 .جٌمشجءز ضن١ف أّّحسًج ئٌٝ ّّشٜ



 

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس أع١ٛه( 15)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

.جوطد ذشل١س ؽىش ١ٌٍّّْه ٍّٝ ِح ذزٌٖٛ ِْه ِٓ ؾٙذ ىٛجي جٌْحَ جٌذسجعٟ: جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

         

 (ئؾرحسٞ) 

( 14)جوطد فٟ ِٛمُٛ ٚجقذ ِٓ جٌّٛم١ّٛٓ جٌطح١١ٌٓ ف١ّح ال ٠مً ّٓ : جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 (جخط١حسٞ)     :عيشًج( 11)عيشًج ٚال ٠ض٠ذ ٍّٝ 

 .جًٌّْ ٘ٛ جٌيش٠ك جٌٛق١ذ ٌطكم١ك جٌشخحء ٚضٛف١ش جٌك١حز جٌىش٠ّس ٌٍفشد ٚجٌّؿطِّ -1

 .ج٢خشجٌٍُْ جٌٕحفِ ٚجألخالق جٌفحمٍس سف١محْ ِطالصِحْ ٚال ٠ٕفِ أقذّ٘ح ذذْٚ  -2

 غح١ًٔح جٌمشجءز

 :، جلشأ غُ أؾد"ٌغس خحٌذز"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

جٌٍغس جٌْشذ١س جٌطٟ ٔغطخذِٙح جٌطٝ ٔغطخذِٙح ج١ٌَٛ ٟ٘ ِٓ ألذَ جٌٍغحش جٌك١س ٍّٝ ٚؾٗ جألسك، "

 ".زفمذ أِنص ِٓ جٌضِحْ ِح ٠ض٠ذ ٍّٝ أٌف ٚعطّحتس عٕس ِٕطؾشز فٟ َُِْ أسؾحء جٌّّْٛس

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ( أ)

 (جٌّغطخذِس قطٝ ج٢ْ –جٌمذ٠ّس  –جٌم٠ٛس ) ":....................جٌك١س"جٌّشجد ذـ  -1

 (فغ١شز –م١ْفس  –ِٕكغشز ) ":..................ِٕؾشز"ِنحد  -2

 ( سجؼ –سؾح  –سؾحء ) ":..................أسؾحء"ِفشد  -3

 .ٚمف رٌه. جٌْرحسز قم١مس ٚد١ًٌ ١ٍّٙحفٟ ( خ) 

 وُ ٠رٍغ ّذد جٌّطكذغ١ٓ ذحٌٍغس جٌْشذ١س فٟ أسؾحء جٌّّْٛسز؟( ؾـ)

 " وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -1

 (    )  .جخطحس ِكّذ فش٠ذ ىش٠ك جٌىفحـ جٌّغٍف ١ًٌٕ جعطمالي ِقش -

 )     (   ".جٌغحدجش"ِٓ جٌضّّحء جٌز٠ٓ ؽٙذٚج ٠َٛ جٌؿالء  -

 )     (   .ضأ١ُِ جٌمٕحز ٠ْٕٝ ئّحدز قفش٘ح ٚضٛع١ْٙح -

 )     ( .ّّذ جٌْذٚ ئٌٝ سفِ جٌشج٠س جٌر١نحء فٛق ِىطد جٌرشق ذحٌغ٠ٛظ -

 ِح جٌّؾشُٚ جٌّْالق جٌزٜ ٔفزضٗ جٌػٛسز؟ ِٚح أغشٖ فٟ جٌضسجّس ٚجٌقٕحّس؟ -2

 :أوًّ جٌْرحسض١ٓ جٌطح١ٌط١ٓ ذّح ضشجٖ ِٕحعرًح -3

 .ذطٛس٠ذ أعٍكس فحعذز ٌٍؿ١ؼ....................... لحَ  -

 ................ٚفف عْذ صغٍٛي ِؾشُٚ ٍِٕش ذأٔٗ -

 :جٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جلشأ غُ أؾد -2

جٌقكرس جٌغ١ْذز فٓ ١ٌظ ٌىً ٚجقذ قٌ ِٕٙح، ٠ٚخية ِٓ ٠َٓ أْ جٌغْحدز فٟ جٌٍٙٛ ٚجٌٍْد، "

 ".ٚئّٔح ٘ٝ ِٕكس جٌيرحتِ جٌٕم١س ٚجٌرقحتش جٌّن١ثس، ٟٚ٘ أخالق لرً أْ ضىْٛ غّشز ٍُّ

 ".جٌرق١شز"، ٚوٍّس ِفشد٘ح "ِكٕس"، ٚوٍّس ِنحد٘ح "جٌقذجلس"وٍّس ذّْٕٝ : ٘حش ِٓ جٌفمشز( أ)

 . ٛجًٔح ِٕحعرًحمِ ّٕ( خ)

 ِح ّاللس جألخالق ذحٌغْحدز فٟ سأ٠ه؟( ؾـ) 

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ) :أؾد ّٓ جٌغإجي ج٢ضٟ" ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ  

ٚ٘ٛ جٌزٜ أٔؾأوُ ِٓ ٔفظ ٚجقذز فّغطمش ِٚغطٛدُ لذ فقٍٕح جأل٠ص ٌمَٛ : "لحي ضْحٌٝ

 (".71)٠فمْٙٛ

 :ٓ جٌمٛع١ٓجخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١( أ) 

 (ذٕحوُ –خٍمىُ  –٘ذجوُ ) ":..............أٔؾأوُ"ِشجدف  -1

 (أخف١ٕح –ٚمكٕح  –ٚصّٕح ) ":...............فقٍٕح"ِنحد  -2

 (دجخً جٌمرٛس –أفالخ جٌشؾحي  –سقحَ جٌٕغحء ) ":............ِغطمش"جٌّشجد ذـ  -3

 رٌه؟ِح جٌٕفظ جٌٛجقذز جٌطٟ أٔؾأٔح جهلل ِٕٙح؟ ّٚالَ ٠ذي ( خ)

ٍَ ٠فمْٙٛ: "ٌّحرج خطّص ج٠٢س جٌغحذمس ذمٌٛٗ ضْحٌٝ( ؾـ)  .؟"ٌمٛ

 ".جٌقرحـ ِٓ ٍٍّس ج١ًٌٍ، ٠ٚؿًْ جٌؾّظ ٚجٌمّش ٠ؿش٠حْ ذكغحخ –ّض ٚؾً  –٠ؾك جهلل ( "د)

 .جوطد ِّح قفَص ج٠٢س جٌذجٌس ٍّٝ ٘زج جٌّْٕٝ

     :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 :لحي جٌؾحّش" جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 ذّحؽ١س ٚآالش  عأ١ّٔٙح صسجّحش

 ٚأٔٙل ٔٙنس ورشٜ   ٚأوػش ِٓ ٔمحذحش

 :٘حش فٟ ؾًّ ِٓ ئٔؾحته( أ)

ِفشد  -3":............... ِحؽ١س"ؾِّ  -2":................... عأ١ّٔٙح"ِشجدف  -1

 ":............ورشٜ"

 و١ف ٠ّٕٝ جٌفالـ صسجّطٗ؟ ٌّٚحرج ٠ىػش ِٓ جٌٕمحذحش؟( خ)

 ؟"ٚأٔٙل ٔٙنس ورشٜ: "فٟ لٛي جٌؾحّشِح جٌؿّحي ( ؾـ)

 :لحي جٌؾحّش" جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2) 

 ٌٍٍُْ ِٓ غشس جٌّٕحلد  أٔح ال أٚفٝ روش ِح

 ئؾّحُ ِكّٛد جٌْٛجلد  ٠ح لَٛ ئْ جٌٍُْ ذحٌــ

 :٘حش فٟ ؾًّ ِٓ ئٔؾحته( أ) 

ِفشد  -3 ":...........ِكّٛد"ِنحد  -2 ":.................جٌّٕحلد"ِشجدف  -1

 ":....جٌْٛجلد"

 ّالَ ٠إوذ جٌؾحّش فٟ جٌر١ط١ٓ؟( خ) 



 

 ؟"غشس جٌّٕحلد: "ِح جٌؿّحي فٟ لٛي جٌؾحّش( ؾـ)

 

 سجذًْح جٌٕكٛ

٠ؿشٜ فٟ دِٗ،  جهلل، ٠ْٚطشف ذأْ قد ٔؾ١يًح جٌن١ّش جٌكٝ ٠مرً ٍّٝ جًٌّْ رٚ جإلٔغحْ جٌّإِٓ"

 ".ذذ٠ُٕٙ ٠طّغىْٛ ٚ٘ٛ أوػش جٌٕحط فرشًج ٍّٝ جٌؾذجتذ، ف١ٍص وً جٌرؾش

 .أّشخ ِح ضكطٗ خو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جٌغحذمس ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚصٔٗ -1

 .فْاًل ِض٠ذًج ذكشف ٚجقذ، ٚقذدٖ -2

 .فْاًل ِض٠ذًج ذكشف١ٓ، ٚقذدّ٘ح -3

 .ض١١ّضًج، ٚأّشذٗ -4

 جوطد جألّذجد جٌكغحذ١س ذأٌفحً ّش٠س، ٚغ١ش". ّحٍِس( 11)ّحًِ ٚ ( 25)٠ًّْ ذحٌّقِٕ ( "ؾـ) 

 .ِح ٠ٍضَ

، غُ قٌٛٙح ٌٍُٕٛ ج٢خش، ِِ "وُ"ذ١ٓ ُٔٛ ". وُ سؾحي أّّحي قنشٚج جٌّإضّش جاللطقحدٞ( "د)

 .مرو جٌط١١ّض

 ؟"جٌؾذجتذ –جٌّإِٓ : "أ٠ٓ ضىؾف فٟ ِْؿّه ّٓ( ٘ـ)

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 ٚؽْرًح أف١اًلٔخ١اًل ١ٔٚاًل   سعّٕح ٍّٝ جٌمٍد ٚؾٗ جٌٛىٓ

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِكحفَس عٛ٘حؼ( 16)

 جٌطْر١ش: أٚاًل

 (ئؾرحسٞ)   .الفطس ضكع ف١ٙح ٍّٝ ىٍد جٌٍُْجوطد : جٌطْر١ش ج١ٌٍٛفٟ( أ)

 (جخط١حسٞ)   :جوطد فٟ أقذ جٌّٛم١ّٛٓ ج٢ض١١ٓ: جٌطْر١ش جإلذذجّٟ( خ)

 .جًٌّْ ٘ٛ جٌيش٠ك جٌٛق١ذ ٌطكم١ك جٌشخحء ٚضٛف١ش جٌك١حز جٌىش٠ّس ٌٍفشد ٚجٌّؿطِّ -1

 .ٌألَ دٚس٘ح فٟ سّح٠س جٌيفٌٛس ٚضٕؾثس جألؾ١حي جٌطٟ ضكمك ٌألِس أ٘ذجفٙح -2

 ح١ًٔح جٌمشجءزغ

 :، جلشأ غُ أؾد"ّحٌُ ِٓ ر٘د"جٌمشجءز ِطْذدز جٌّٛمّٛحش ٚجٌمقس؛ ِٓ ِٛمُٛ  -1

ٌمذ أّيٝ ِقيفٝ جٌغ١ذ جٌز٘د ٚجٌفنس ل١ّس أٍّٝ ِّح ٠ْي١ٙح جٌٕحط ٌّٙح؛ فُّٕٙ ِٓ ٠ْٕٝ "

 ".ذحٌطخطُ ٚجٌض٠ٕس ذّٙح، ٚلذ٠ًّح ّٕٝ جٌؾْشجء ذحٌشٚٔك ٚجٌرش٠ك

 :ح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّ( أ)

 (ذش٠مٗ –ؾّحٌٗ  –غالؤٖ ) ":.........سٚٔك جٌز٘د"جٌّمقٛد ذـ  -1

 (سؤ٠طٙح –جسضذجء جٌخٛجضُ  –خٍِ جٌخٛجضُ ) ":....................جٌطخطُ"ِشجدف  -2

 ( أدٔٝ –أخفل  –أعفً ) ":.....................أٍّٝ"ِنحد  -3

 جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ ئٌٝ جٌز٘د ٚجٌفنس؟ف١ُ جخطٍفص َٔشز جٌٕحط َٚٔشز ( خ) 

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( ؾـ)

 )   ( %111جوطؾف جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ ؽفحء ِشك جٌغشىحْ جٌؿٍذٜ  -1

 )    (    .ضخشؼ جٌذوطٛس ِقيفٝ جٌغ١ذ فٟ و١ٍس جٌيد -2

  "وفحـ ؽْد ِقش"ِٓ لقس ( د)

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ف١ّح ٠ٍٟ -1

 (غالغس –أسذْس  –خّغس ) .ؽٙٛس.................. ألحِص ٌؿٕس ٍِٕش فٟ ِقش  -

 (ذحس٠ظ –ِقش  –ذش٠يح١ٔح ) .فٟ ِإضّش جٌقٍف................... ٔحفشش جٌذٚي جٌىرشٜ  -

 ِح أٚي ؽة ٚؾٗ ئ١ٌٗ عْذ صغٍٛي ج٘طّحِٗ؟ ٌّٚحرج؟ -2

 .جروشّ٘ح. ذذأ ِقيفٝ وحًِ ؾٙحدٖ ذٛع١ٍط١ٓ -3

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس ، ّٚالِس )√( مِ ّالِس  -4

 )    (  .ٚفف عْذ صغٍٛي ِؾشُٚ ٍِٕش ذأٔٗ قّح٠س ِغيحز -

 )    (  .ٔفٝ عْذ صغٍٛي فٟ جٌّشز جٌػح١ٔس ئٌٝ ؾض٠شز ِحٌيس -

 :شأ غُ أؾدجٌمشجءز ِطكشسز جٌّكطٜٛ ، جل -2

ِٓ جٌّغطك١ً أْ ٠ىطًّ أٜ ذكع فٟ جٌش٠حم١حش أٚ جٌفٍه أٚ جٌؿغشجف١ح أٚ جٌطحس٠خ أٚ جٌطحس٠خ أٚ ٍُّ "

جإلٔغحْ أٚ ٍُّ جٌّْحدْ دْٚ جإللشجس ذّغحّ٘س جٌر١شٟٚٔ ج١ٌَّْس فٟ وً ٍُّ ِٓ ضٍه جٌٍَْٛ، ٚجٌكك 

قد، فٍُ ضْطشف ذفنً أْ جألغٍر١س جٌغحقمس ِٓ جٌّإسخ١ٓ جألؾحٔد لذ أّّح٘ح جٌكمذ ٚجٌطْ

 ".جٌر١شٟٚٔ

 :ضخ١ش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ)

 (٠ٛمف –٠ٕطٙٝ  –٠طُ  –٠ض٠ذ ) ":.................٠ىطًّ"ِشجدف  -1

 (ٔفٝ –ِمحىْس  –ِٕحصٌس  –سفل ) ":................ِغحّ٘س"ِنحد  -2

 :أِحَ جٌْرحسز غ١ش جٌقك١كس)×( أِحَ جٌْرحسز جٌقك١كس، ّٚالِس )√( مِ ّالِس ( خ)

 )    (   .ٌٍر١شٚٔٝ ئعٙحِحش ١َّّس فٟ ٍُّ جٌيد -1

 )     (  .أّّٝ جٌكمذ ١ّْٛ جٌّإسخ١ٓ جألؾحٔد ّٓ ئعٙحِحش جٌر١شٟٚٔ -2

 ِحرج ٠طشضد ٍّٝ م١حُ ِح لذِٗ جٌر١شٚٔٝ ٌٍرؾش٠س؟( ؾـ) 

 غحٌػًح جٌٕقٛؿ

 (ئؾرحسٞ) :ي ج٢ضٟأؾد ّٓ جٌغإج" ضرحسن جهلل أقغٓ جٌخحٌم١ٓ"ِٓ ٔـ  

ئْ هلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ ٠خشؼ جٌكٝ ِٓ ج١ٌّص ِٚخشؼ ج١ٌّص ِٓ جٌكٝ رٌىُ جهلل فأٔٝ : "لحي ضْحٌٝ

 (".75)ضإفىْٛ

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( أ) 

 (ضقشفْٛ –ضىفشْٚ  –ضَٕشْٚ ":................. )ضإفىْٛ"جٌّمقٛد ذــ  -1



 

 (جٌؿّْس –جٌكؿشجش  –جألْٔحَ ) : ..................عٛسز ٘زٖ ج٠٢س فٟ -2

 (ج١ٌٕس –جٌٕٛجز  –جٌٕحٜ ":........................ )جٌٕٜٛ"ِفشد  -3

 (ذحدب –خحٌك  –ىحسق ":...................... )فحٌك"ِشجدف  -4

 ؟"ئْ جهلل فحٌك جٌكد ٚجٌٕٜٛ: "ِح جٌؿّحي فٟ لٌٛٗ ضْحٌٝ( خ)

 .سز جهلل ضْحٌٝ جٌٛجسدز فٟ ج٠٢س جٌغحذمسأروش َِح٘ش لذ( ؾـ)

 .جوطد ج٠٢س جٌذجٌس ٍّٝ رٌه". خٍك جهلل جٌٕؿَٛ ٌٕٙطذٜ ذٙح ١ٌاًل( "د)

     :أؾد ّٓ أقذ جٌغإج١ٌٓ ج٢ض١١ٓ

 :لحي جٌؾحّش" جٌفالـ"ِٓ ٔـ ( 1) 

 أسد ضشجذٙح ضرشج  أٔح جٌفالـ فٟ ِقشج

 ذٛجد٠ٙح ٚال فمشج  فال ضرمٝ ٠ذٜ لفشج

 ".ضرشج"، ٚجٌّشجد ذـ "لفشج"، ِٚنحد "أسد"ِشجدف :٘حش ( أ)

 ضْٕٝ جٌفالـ فٟ جٌر١ط١ٓ ذأِؿحدٖ، فّحرج لحي؟( خ) 

 ؟"سد ضشجذٙح ضرشج: "ِح جٌؿّحي فٟ ٘زج جٌطْر١ش( ؾـ)

 .جوطد ِح ٠كًّ ٘زج جٌّْٕٝ ِّح ضكفٌ. جٌفالـ ٠ًّْ ِٓ أؾً ٔٙنس ِقش( د)

 :لحي جٌؾحّش" جٌٍُْ ٚجؾد"ِٓ ٔـ ( 2) 

 ــذٜ جٌّشء فٟ وً جٌّيحٌد  ذ١ٓ أ٠ــجٌٍُْ ٔٛس 

 .َ ٠كفٗ ِٓ وً ؾحٔد  ٚجٌؿًٙ أؽرٗ ذحٌَال

 ".جٌّشء"، ٚؾِّ "ِيحٌد"، ِٚفشد "جٌَالَ"، ِٚنحد "٠كفٗ"ِْٕٝ : ٘حش ( أ) 

 .جؽشـ رٌه. ٚمف جٌؾحّش جٌفشق ذ١ٓ جٌٍُْ ٚجٌؿًٙ( خ) 

 ؟"جٌٍُْ ٔٛس: "ِح جٌؿّحي ف١ّح ٠ٍٟ( ؾـ)

 .مِ ّٕٛجًٔح ٌٍر١ط١ٓ (د)

 سجذًْح جٌٕكٛ

جٌرٍذجْ ئسجدز  أوػشفىُ ِٓ ِكٍٕس ِش ذٙح ٌٚىٕٗ ضخيح٘ح، فٙٛ . عْذجء١ْٔؼ ف١ٗ ج١ٌَُْ ٚىٕٕح "

 ."ضكذ٠ًحٚ

 .أّشخ ِح فٛق جٌخو( أ)

 :جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز ِح ٠ٍٟ ( خ)

 .فْاًل ِؿشدًج، ٚذ١ٓ ّٔٛٗ -1

 .فْاًل ِض٠ذًج ، ٚذ١ٓ أقشف جٌض٠حدز -2

 .وُ، ٚذ١ٓ ّٔٛٙح -3

 .ِخطٍف١ٓ ض١١ّض٠ٓ -4

 :جخطش جإلؾحذس جٌقك١كس ِّح ذ١ٓ جٌمٛع١ٓ ٌّح ٠ٍٟ( ؾـ) 

 (ّ٘ح ًِْح –ؾ١ًٕٙح  –ؾ١ٕٗ ) جؽطش٠ص جٌٍُْ؟...................ذىُ -1

 (ِض٠ذ ذكشف –ِؿشد سذحّٝ  –ِؿشد غالغٝ ) ......................فًْ" ع١يش" -2

 .جألسلحَ ذحٌكشٚف ٚجمرو جٌط١١ّضجوطد ". ىحٌرحش 12ىحٌد، ٚ  7جؽطشن فٟ جٌشقٍس " -1( د)

 .صْ ٘زٖ جٌىٍّس، غُ ذ١ٓ و١ف ٔركع ّٕٙح فٟ جٌّْؿُ" ضخيح٘ح" -2

 خحِغًح جٌخو

 :جوطد ِح ٠ٍٟ ذخو جٌٕغخ ِشز، ٚذخو جٌشلْس ِشز أخشٜ

 سمِ جٌشؾحُي ؾٙحًٌس ٚخٌَّٛح  ٚئرج جٌٕغحء ٔؾٓ فٟ أ١ِس

 جوطد ِح ٠ٍّٝ ١ٍّه عحدعًح جإلِالء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1

قد :" الصخور الكبرية أوال ما كان بإمكاننا وضعها أبدا مث قال  فهذا املثال يعلمنا أنه لو مل نضع

 . "الصخور الكبرية ؟ وما: يتساءل البعض 

  : أكمل مكان النقطأ ـ 

........... " الصخور" ومفرد " ...... أبدا " ومرادف  .......نضع" مضاد  -

 ؟ ب ـ ما المقصود بالمثال ؟ وماذا يعلمنا

 ؟" باإلناء" ؟  وما المراد" الصخور الكبيرة " ج ـ إالم ترمز 

2

 "إن من يتسامح يف حقوق بالده ولو مرة واحدة يبقي أبد الدهر مزعزع العقيدة" 

 هات مرادف األولي ومضاد الثانية) يتسامح -مزعزع( أ ـ 

 ب ـ من صاحب هذا الشعار؟  

ج ـ لم كان عزل اللورد كرومر انتصارا للحركة الوطنية؟ 

 ..........."ورأي اإلنجليز خطر هذه الحركة فعزموا علي  إخمادها" 

 -:أ ـ تخير الصواب
 )تراجعوا –ا شكو -ثبتوا".................( عزموا" مضاد 

)ظهورها -إشعالها -القضاء عليها"..............( إخمادها" مرادف 

 ب ـ ما الحركة المشار إليهالم أفرجت بريطانيا عن سعد وصحبه ؟  وإلي أين اتجه ؟



ى الكريم كريما حتى تستوي الخلق هو شعور المرء بأنه مسئول أمام ضميره عما يجب أن يفعل لذلك ال أسم" 
 ........"عنده صدقة السر وصدقة العالنية وال الرحيم رحيما حتى يبكى قلبه 

 "....المرء" جمع"....... مسئول" مضاد ".....المرء" االمقصود بـ   - :أ ـ أكمل

ب ـ من الكريم عند المنفلوطي؟

.؟"يبكي قلبه" ج ـ ما الجمال في
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السر والعالنية" د ـ ماذا أفاد الجمع بين 

2

 تبـرا أرد ترابـــــها      مصـرا أنا الفالح في   -1

 فقــرا وال، قفــرا     بـواديهـا  فال تبقى يدي   -2 

 :أكمل  -أ
 ".........أرد" معني ".......قفرَا " مضاد ".......فقرَا" جمع -

  بم يفتخر الفالح في البيتين؟  -ب

  أرد ترابها تبرَا؟" في ما الجمال  -ج

في األبيات موسيقي وضح ذلك مبينا فائدتها -د



 - يابني –القومي األول إفريقيا فكن  منتخبنا بطوالت  إفريقية متتالية  ومازال" 3" حصلت مصر علي  " 

 "نجوال العبَا  وعاد منتصرَا من أ 23الساجدين  تكون من  فمنتخب.   بالدكبمنتخب   فخورَا

أ ـ أعرب ما تحنه خط       

)  وبّين حروف الزيادة" مزيدا" ـ فعال" مجردا" ـ فغال تمييزا واعربه  ـ نعتا ـ حاال  ـ فعال مبنيا: ( ب ـ استخرج 

 ج ـ اكتب األرقام الواردة بالقطعة بالحروف وغير ما يلزم

  -:تخير الصواب -د

 )اثنتي عشرة -اثني عشرة  –اثنتا عشر (  محافظة   .............. زرنا   -

) مائتا  –مائتي    -مائتان ( كراسِة     ..............  معنا  -

)ثماني وعشرون -ثماني وعشرين - ثماِن وعشرين(فيلمَا  ..........شاهدُت -

       أكمل  بعدد مناسب وأعربه -هـ 

مباراَة ........... .....هدفَا  في ..........أحرز محمد أبو تريكه "  

كيف تكشف فى المعجم عن الكلمتين ) متتالية ـ منتخبنا ( و ـ  
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1

جة في كل مكان والفرحة على أممت مصر شركة قناة السويس، فكان ذلك حدًثا عظيًما وعيًدا مجيًدا، فإذا البه" 
" كل لسان وإذا االبتسامة تغمر كل وجه، لقد عمت الفرحة الكبرى أرجاء البالد؛ فقد ردت إلينا بعد غياب 

 :ا  ـ اختر الصواب مما بين القوسين 

  )األمل    -الفرحة   - الراحة : ( »البهجة«مرادف 

  )رجية     - راجية   -رجا : ( »أرجاء«مفرد 

  )ألسنة    -لسن   - ألسن : ( »نلسا«جمع 

  ب ـ ما المقصود بـ أممت مصر شركة قناة السويس ؟ 

  ج ـ  ما أثر تأميم شركة قناة السويس على شعب مصر؟ 

 " تهتم بعض الشركات اآلن بإنتاج كاميرا صغيرة الحجم على

حداث التي تقع لك طوال اليوم وبالتالي تساعد في الحفاظ شكل سوار يمكن طيه حول معصم اليد لتصور كل األ
  ".على أمنك وسالمتك 

 ـ  مفرد اسورة:  مرادف أسفل الكف ـ  مضاد نشره:ا  ـ هات من الفقرة  

  ب ـ ما فائدة الكاميرا كما أوضحت الفقرة؟ 

. ج ـ  أذكر بعض تطبيقات الليزر كما فهمت من الدرس



1

إن المقسطين عند اهللا على منابر من نور على يمين الرحمن عز :  "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 
 ."وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

. ا  ـ هات مرادف ولوا ـ ومفرد المقسطين ـ وجمع عرش  

أعده اهللا للعادلين من عباده؟  ب  ـ  ما الفضل العظيم الذي

ج ـ   ما الجمال في عبارة منابر من نور ؟ 
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 فمن َنْخلي لكم رطب            ومن َكْرمي لكم عنب
 ومن َحْقلي لكم َقَصب           وقطني يجلب الُيسرا
 ومن غنمي لكم ِعْهن           ومن بقري لكم َسْمن

 منافُع َجمٌة أخرى             وفي طيري وال َمنٌّ
. أ  ـ هات من األبيات مرادف صوف ـ ومضاد قليلة ـ وجمع منفعة 

ب ـ  عدد الفالح خيراته في األبيات؟ فما هي؟ 

 ج ـ  ما قيمة وصف المنافع بأنها جمة؟ 

في األبيات؟ : د ـ ما قيمة تكرار العطف 



وأدًبا من أرادها بسوء عاد علًما ة أعظم حضارة على مر التاريخ، امتألت فهى صاحب منارة العالممصر هي «
عن  ذو عفةالخزي ومنع خيراتها ولم تكس أبناءها إال حياء منهم أٌب أبىٌّ، وأخ عاقل، ُيصان فيها  أذياليجر 

 »..الدََّنايا
  ا  ـ اعرب ما تحته خط  

ر مزيًدا ـ  حاًال واذكر نوعها ـ تمييًزا ـ  اسًما معرًبا ـ وآخر فعًال الزًماـ وآخ  - : ب ـ استخرج من العبارة ما يلي

. مبنيا

  .أدخل على الجملة فعًال ينصب مفعولين وغير ما يلزم» أنتم متحدون«ج  ـ 

. بين نوع كم  واعرب تمييزها.. »فكم من جهود ُتبذل لتطوير التعليم « د  ـ   

 .األرقام بالحروف اكتب .مجلد  5كتاب و   35هـ ـ  في المكتبة 
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إن هذه األمة المصرية العتيقة ، دون سائر األمم والشعوب، تدل طبائع أبنائها، كما تدل آثاُرها على البقاء «
 .»ا تذروه الرياحوالخلود، فكم من مرة اجتاحها الغاصبون األقوياء، وظنوا أنهم حوَّلوا أرضها رماًد

 :اـ تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس
  .)  ماسبيرو   - محمد فريد   -مصطفى كامل : (  ـ  قائل العبارة السابقة 

  )طابع    -طبع   - طبيعة :  (  »طبائع«ـ  مفرد  

  )السير    - الفناء   -النوم :  ( »الخلود«ـ  مضاد  

 )محمد فريد    - سعد زغلول   - جمال عبد الناصر : (  ل مباشرةـ  حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كام 

 ب ـ من قائل العبارة ؟ وبم وصف الشعب المصرى ؟



إن للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها األجيال المتعاقبة عبر السنين والعصور واختلفت في تفسيرها 
  .لالعقول بحسب أهداف كل جي

ا   ـ  هات من الفقرة كلمة مرادفها مختلفة ـ وكلمة جمعها األوقات ـ وكلمة مضادها قليلة  

ب ـ لماذا اختلفت العقول في تفسير مفهوم الوقت؟ 

  ج ـ عالم اتفقت األجيال بخصوص الوقت؟ 

   اقرأ ثم أجب  

لنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن اهللا فالق الحب وا.( من نص تبارك اهللا أحسن الخالقين 
 )ذلكم اهللا فأنى تؤفكون 

  :هات من اآلية ما يلى  -ا    

جمع النواة ـ مقابل تصدقون  ـيصرفون عن العبادة  : مرادف

ما الدليل على على قدره اهللا كما فهمت من اآلية؟   -ب  

   الميت ؟  -ج ـ  ما الجمال فى الحي 

  . 

  أرى كل يوم بالجرائد مزلقــًا           من القبر يدنيني بغير أنــاة
 إلى معشر الُكتَّاب والجمع حافل           بسطت رجائي بعد بسط شكاتي

. معاشر : يبعدني ـ ومفرد: خطأ ـ ومضاد: ا  ـ هات من األبيات مرادف 
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ب ـ ما شكوى اللغة كما فهمت من البيت األول؟  

ا قيمة الفعل المضارع يدنيني ؟ ج ـ  م



التاريخ والمعتدون احتاللها فعادوا بخيبة سطَّرها  الطامعونعلى مر الزمن، حاول الغزاة   مصر خالدةإن 
 .في كتبهم أكدوا هذه الحقيقة واآلن أصبحت حدود مصر وترابها آمنين أنفسهم

  : ا   ـ أعرب ما تحته خط 

نعًتا مفرًدا ـ وعين المنعوت ـ نعًتا جملة ـ اسًما معربا وآخر مبنيا ـ همزة وصل : ة ما يليب ـ هات من الفقر

  " )مزيدا" وآخرا" مجردا" وهمزة قطع ـ فعال

 .ج ـ  اكتب األرقام بالحروف مع مراعاة الموقع اإلعرابي وضبط التمييز

  . فصال  40في المدرسة   - 2. تلميذا  25حضر الحفل   - 1

 )الغزاة ـ عادوا ـ الحقيقة ( مادة الكلمات  د ـ ما







ولما فشل المستعمر أمام منطق الحق والعدل لجأ إلى منطق الحديد والنار فإذا ثالث دول تغزو بأساطيلها " 
بة وقدروا لهذا الغزو ستة أيام يقبضون بعدها على زمام األمور ومدمراتها وطائراتها وغواصاتها مصرنا الحبي

 "  
 :ا   تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين لما يأتي 

 .)الكذب   -الباطل   -الظلم : ( »الحق«مضاد   -  

  )أزمة    -زمم   -زموم :  ( »زمام«جمع   -  

؟ 1956ب ـ ما الدول التي غزت مصر في عام 

ؤالء الغادرين؟ ج ـ  ما مصير ه



كان العرب يحتفون احتفاء عظيًما بنبوغ شاعر أو بزوغ خطيب بينهم بل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " 
أوتيت :   نفسه حين أراد أن يشير إلى بالغة لسانه وفصاحة منطقة قال مشيًرا أهمية الكلمة وفهمها وإدراكها

  جوامع الكلم  
 ـ  وكلمة جمعها ألسن ـ وكلمةبمعنى تفوق.هات من الفقرة مرادف كلمة احتفال ـ وكلمة مضادها اختفاءا  ـ   
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ب  ـ ما الدليل على تقدير العرب لقيمة الكلمة؟ 

  أوتيت جوامع الكلم؟ : ج  ـ  ما المقصود بـ





 )تدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لته( 
ا   ـ  هات مرادف فصلنا ـ ومضاد تهتدوا ـ ومفرد ظلمات  

ب  ـ ما الحكمة من خلق النجوم كما فهمت من اآلية؟ 

وما قيمة كلمة قد ؟ . ج  ـ  ما الجمال في البر والبحر 

  اقرأ ثم أجب:  

  السؤدد والسعـادة            اسطع بجيد كالقالدة ياملك
 وانظر فتلك روضة المعاني          ودوحة المنطق والبيان

. هات من األبيات مرادف شجرة  ـ ومفرد القالئد  ـ ومضاد أطفئ ا   ـ   

  ب  ـ  بم وصف الشاعر نصائحه للملك؟ 

 ج  ـ  ما الجمال في روضة المعاني ـ  دوحة المنطق؟



، لكن التكنولوجيا الحديثة شقَّت طريقها إليه استخدمها أجدادهيزرع بآالت  زمنا طويًالعاش الفالح المصري "  
 " .منها بل ينتظر أحداثها باستمرار  المزيدفأصبح يسأل 

  . ا ـ أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة 

فعًال مهموًزا ـ ضميًرا في . ـ.  مزيًدا بثالثة أحرف ـ  نعًتا وبين نوعهفعًال: ب ـ هات من الفقرة السابقة ما يلي

محل جرـ اسًما معرًبا بعالمة إعراب أصلية ـ فعًال مجرًدا وبين نوعه ـ فعال ناسخًا ـ وحدد اسمه وخبره 

  .أْكرم  ـ  ُيكرِّم : ج ـ ما أحرف الزيادة في الفعلين

 اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم. د ـ  يجري النيل ـ  يزداد الرخاء  

. اجعل كم  استفهامية وغير ما يلزم.. هـ  ـ  كم من عظيم أنجبت مصر 
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سوف : وإلى الشباب الذين باعوا أرواحهم للفداء وعلى كل بقعة من ثرى الوطن أتجه إليهم وأقول لهم" 
 "الطريق، لن نضعف ولن نخذل، ولن ننسى األمانة التي حملناها نمضي على 

 :ا  ـ تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي 

 .)جمال عبد الناصر  - مصطفى كامل -سعد زغلول :( قائل العبارة  -  

  .)المطر   -التراب الندي   -الغني :  ( » الثَّرى«مرادف   -  

  ) . بقعات   -أبقع   -ع بقا:  ( » بقعة«جمع   -  

  ب  ـ  ما األمانة التي حملها زعماء الثورة؟ وهل تم تحقيقها؟  

ج  ـ  باعوا أرواحهم للفداء  ـ  حاربوا في سبيل الوطن  أي التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟ 



  اللغة العربية التي نستخدمها اليوم هي من أقدم اللغات الحية على وجه "  
 . "األرض، فقد أمضت من الزمان ما يزيد على ألف وستمائة سنة منتشرة في معظم أرجاء المعمورة

. ا  ـ هات مرادف الحية  ـ  مفرد أرجاء ـ  مضاد منتشرة  

  .ب  ـ  ما عمر اللغة العربية كما فهمت من الفقرة؟ 

ج  ـ  كم عدد المتحدثين باللغة العربية اآلن تقريًبا؟ 

 



إن المقسطين عند اهللا على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في «  
 »حكمهم وأهليهم وما ولوا 

  وما جمع يمين ؟ . منابر ؟  وما مضاد يعدلون ؟: ا  ـ ما المقصود بـ 

.  عليه وسلم صور العدل في هذا الحديث وضح ذلكب  ـ فصَّل الرسول صلى اهللا

ج  ـ  ما قيمة إن  في بداية الحديث؟ 

د ـ  ماذا أفاد التعبير عند اهللا ؟  



 أنا البحر في أحشائه الدر كامن           فهل ساء لوا الغواص عن صدفاتي
 ز لغاتـــــــــــــوكم عزَّ أقوام بعــــــ         أرى لرجال الغرب عزا   ومنعة  
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 :ا   ـ  هات من البيتين ما يلي 
  . مرادف أحشائه ـ  مضاد منعة  ـ  مفرد صدفاتى 

 .ب ـ كيف عز أهل الغرب كما فهمت من البيت الثاني؟ 

  ج ـ بم شبهت اللغة نفسها؟ وعالم يدل هذا؟ 



الصدق فهو خلق جميل يسمو بالفرد وينهض أساسها بأخالق طيبة  يعهم يتصفونجمإن أبناء الوطن "   
ويعزز  القولبالمجتمع معظمه؛ ألنه من الفضائل العليا التي دعا إليها الدين وليس الصدق قوًال بل فعًال يطابق 

 . "بين أقرانه شامًخامن شأن اإلنسان ويجعله 
  ا   أعرب ما تحته خط  

مزيدا ـ " مجردا وآخرا" فعًال معرًبا ـ وآخر مبنيا ـ اسًما معرًبا ـ وآخر مبنيا ـ فعال: السابقة ب  استخرج من الفقرة

ـ معطوًفا بـ . ـ نعًتا وبين نوعه.فعًال ينصب مفعولين وحددهما ـ ضميًرا في محل نصب ـ توكيًدا وبين نوعه

  )ـ همزة للقطع وألف وصل .»بل«

 :عربية واضبطها وتمييزهاج  ـ  استبدل باألرقام ألفاًظا 

 .طالبات  10طالب و  7نجح في االمتحان   -  

. سطًرا في فائدة القراءة  23كتبت   -  

  . رفا للكتب  60مكتبة المدرسة بها  -

 .سابقة لجمع المذكر وغير ما يلزمد  ـ  هذا العامل مجتهد   اجعل الجملة ال





أسرح بخواطري في هذه اللحظة المجيدة عبر أسوار الحياة إلى الذين جاهدوا من أجل هذا اليوم، ولم  إنني« 
  .»يمتد بهم العمر ليعيشوه 

....... »أسوار«مفرد............عبر مرادفها.........مفردها» خواطر«أ ـ   

  ب ـ من قائل هذه العبارة؟ ومتى قالها؟ 

  ح المجاهدين؟ ج ـ  وماذا قال الزعيم ألروا
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من االختراعات التي سوف أستثمرها لصالح المستقبل، ما يطلق عليه تقنية النانو تكنولوجي التي سيمكن من 
خاللها صنع سفينة فضائية في حجم الذرة لإلبحار في جسم اإلنسان لتصويره من الداخل أو إلجراء عملية 

  . جراحية والخروج دون ألم
. وجمع ألم .ا  ـ  هات مرادف تقنية ـ ومضاد الداخل  ـ 

ب  ـ  ما تطبيقات النانو تكنولوجي كما جاء بالفقرة؟ 

  ج  ـ  ما الليزر كما فهمت من الدرس؟ 





 

 .ا ـ  هات مرادف  الصرخة ـ ومضاد الشجاع  

  ب ـ ما الخلق كما فهمت من الفقرة؟ 

. ج ـ ما الجمال في العبث بكرامة قومه 

 . 

 :اقرأ ثم أجب 
 أنا الفالح في مصر          أرد ُترابها  ِتبرا  - 1

 بواديها وال فقرا          فال ُتبقى يدى  قفًرا  - 2

  .ـ  تخير الصواب مما بين القوسينا    

  )األلماس   -الذهب   - الفضة :   ( التبر هو  -  

  )األولى و الثانية    - أودية   - وديان : (  جمع وادي  -  

  )فرح    - سعادة   -غنى :   ( مضاد فقر  -  

 . )أحمد رامي   -محمد الهراوى    -أحمد شوقي :  ( كاتب النص هو  -  

ب ـ ما فضل الفالح على مصر كما فهمت من البيتين؟ 

    فقرا ؟  -ح ـ ما الجمال في الجمع بين قفرا 
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على وجه األرض، فقد أمضت من الزمان ما يزيد  أقدم اللغات الحيةاللغة العربية التي نستخدمها اليوم هي " 
معظم أرجاء المعمورة، يتحدث بها مليار وربع مليار من البشر وليس منتشرة في .. على ألف وستمائة سنة

..." كما يعتقد كثيرون  -وحدهم   - سكان الوطن العربي  
  : أ ـ أعرب ما تحته خط

فعلين معربين وبين إعرابهما ـ مضاًفا ومضاًفا إليه ـ اسًما لفعل ناسخ : ب ـ استخرج من العبارة ما يأتي 

  . أعربه ـ  فعلين مبنيين وبين عالمة بناء كل منهماـ تمييز عدد و.وأعربه

  : ج ـ  اذكر أحرف الزيادة فى األفعال اآلتية

  نستخدمها ـ أمضت ـ انتشرـ استعان ـ  استطاع 

اجعل الجملة السابقة للجمع مستخدًما األعداد ثالث وستة عشر : د  ـ قرأت كتابين





  تجددت المظاهرات الوطنية واشتد عدوان الجنود البريطانيين علي المتظاهرين،" 
لقد اقتحموا الجامع األزهر برصاصهم وفتكوا بعدد كبير من المواطنين في األحياء المختلفة وقرروا نفي سعد  

  ".وصحبه
  ؟" أحياء " ومفرد " اقتحموا " ومضاد " فتكوا " أ ـ ما مرادف 

فما رد فعل الجنود البريطانيين ؟" تجددت المظاهرات الوطنية " ب ـ 

 .ج ـ اذكر التحفظات األربعة التي احتفظت بها انجلترا

 د ـ ما النتائج المترتبة علي نفي سعد وصحبه؟

2–

العدل هنا : قاضي القضاة. الوقت ثمين لهذا أطلب أال يستدعي المتهم حيوانا آخر .. أحتج : موالي القاضي" 
  ."يقضي أن يستدعي المتهم بعد الثعلب حيوانا آخر 

 .في جمل من عندك" آخر " وجمع " ثمين " ومرادف " أحتج " أ ـ هات مضاد 

  ؟ ب ـ من الذي يحتج أمام القاضي؟ عالم يدل هذا االحتجاج
 ج ـ ماذا طلب من القاضي؟ وهل وافقه القاضي علي طلبه؟



1
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موضوعات تفترق فيما بينها افتراق  وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بها هذه األفكار، في ظاهر األمر أنها" 
بوع واحد أنها كلها مادة حياة، وكلها جداول تنبثق من ين الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، وحقيقة األمر

 "..الكبير التي تتالقى في بحر واحد، وتخرج بنا من الجداول إلى المحيط أشبه باألمواج.. وتعود إليه

 .في جمل من عندك" الكبير " وجمع " تنبثق " ورادف " حياة " هات جمع ) ا  

  كيف تكون جميع الموضوعات مادة للحياة؟) ب  

 .حدد من العبارة تضاًدا وقيمته في أداء المعني) تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه ) ( ج  



 واجعــْل أخالَقـَك شيـًما َسنيَّْة          يـا َمِلًكــا َفْلتـرأْف ِبالـَّرعيـــْة
  والطِّبــاْع........... وحسِّـِن        ...... فــي الــَوَرى .......ِ. واِل 

 الزَّكيَّـة........... َواسَتنشــِِق        .........اقبـِل بالَعْفــِو و......... 
  .اكتب ما ُترك من كلمات هذا النص مكان النقط) ا   

  ما نوع كل أسلوب مما سبق؟ وما غرضه؟" فلترأف  –يا ملًكا ) " ب  

 بم نصح الشاعر الملك في هذه األبيات؟ وما رأيك في هذه النصائح؟) ج  



ومازال شعبنا من  رحيموتميل إليها وال يتمتع بها إال كل مؤمن ذي قلب  النفستحبها  اإلحسانإنما عاطفة  "
 ". عزيًزاوإحساًنا يمنح وطنه الجهد ليعيش  بًراأعظم الشعوب 

  .أعرب ما تحته خط) ا  

ل جرـ حاال وبين صاحب ـ ضميرا في مح. فعال مجردا وآخر مزيدا ـ تمييزا وأعربه:هات من الفقرة السابقة )ب 

 .ـ فعال متعديا لمفعولين وبين مفعوليه.   ـ اسما معربا وآخر مبنيا.الحال

  ).في المكتبة ألف كتب : ( صوب الخطأ في العبارة اآلتية ) ج 

 ).انتقل  –تفاخر  –استقبل :(ما حروف الزيادة في كل فعل من األفعال اآلتية ) د 

 ؟" كم " ما نوع " ون في سبيل الوطن كم من معارك خاضها المصري) " هـ 

  ).يتمتع ( اكشف في العجم عن معني كلمة ) و  

 :اكتب مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة : الخط : خامًسا

 )بالدي هواها في لساني وفي دمي ( 



28





  )ال تكتب اسمك وال عنوانك.(دراسي اكتب برقية شكر للمعلمينلما بذلوه معكم من جهد طوال العام ال -1

استغالل وقت الفراغ ثروة كبرى فكيف تفكر في تنظيم وقتك واال -أ:اكتب في واحد من الموضوعيين اآلتيين-2

  .نتفاع بوقت فراغك

  .العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق الرخاء وتوفير الحياة الكريمة للفرد والوطن -ب

:  

وعيًدا مجيًدا، فإذا البهجة في كل مكان والفرحة على  عظيًما أممت مصر شركة قناة السويس، فكان ذلك حدًثا 
.كل وجه، لقد عمت الفرحة الكبرى أرجاء البالد؛ فقد ردت إلينا بعد غياب  تغمر كل لسان وإذا االبتسامة

:القوسيناختر الصواب مما بين  -ا 

) األمل    -الفرحة   -الراحة :( »البهجة«مرادف   -  

) رجية    - راجية   -رجا  (: »أرجاء«مفرد   -

     )ألسنة   - لسن   -ألسان ( لسان«جمع   -

  )كبير-حقير- عظيما)) :    (مجيدا((مضاد-

 ب ـ  ما أثر تأميم شركة قناة السويس على شعب مصروالعالم؟

 ي اتخذها المستعمرون لالستيالء علي القناة؟ما الوسائل الت-ج

 

1 

 كل اآلن بإنتاج كاميرا صغيرة الحجم على شكل سوار يمكن طيه حول معصم اليد لتصور الشركات تهتم بعض

.وسالمتك  أمنك األحداث التي تقع لك طوال اليوم وبالتالي تساعد في الحفاظ على

أسورة  :نشره  ومفرد: ومضاد  -الكف  –أسفل : ا  ـ هات من الفقرة مرادف 

   ب ـ ما فائدة الكاميرا كما أوضحت الفقرة؟ 

.ج ـ  أذكر بعض تطبيقات الليزر كما فهمت من الدرس

2_

لمتعاقبو عبر السنين والعصور واختلفت في تفسيرها ان للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة تداولتها األجيال ا
 ...............العقول بحسب أهدافه كل جيل ومشاربه ولكن اتفق الجميع على أهميته
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  :اختر الصواب مما بين القوسين لما يلي-أ

  ) خالل- قبل- بعد(مرادف عبر -1

  )شارب- مشرب-شرب:(مفرد مشارب-2

  )ابتعد- اتحد-اختلف:(مضاد اتفق-3

  ى يعد وقت اإلنسان كنزا؟مت -ب

. للوقت مفاهيم متعددة ومتباينة اذكري أحد هذه األقوال-ج

 

1     ..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:

على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في  نور المقسطين عند اهللا على منابر من إن((
 ).ولوا كمهم وأهليهم وماح

 المقسطين: ومضاد. عرش : وجمع - المقسطين  :ومفرد   -ولوا: ا   هات مرادف 

 ما الفضل العظيم الذي أعده اهللا للعادلين من عباده؟ -ب 

ما الجمال في عبارة منابر من نور ؟  - ج   

2

 لكم عنب ومن َكْرمي                   فمن َنْخلي لكم رطب
 وقطني يجلب الُيسرا                  ومن َحْقلي لكم َقَصب
 ومن بقري لكم َسْمن                 ومن غنمي لكم ِعْهن 
 منافُع َجمٌة أخرى                      وفي طيري وال َمنٌّ

 .منافع  مفرد  -جمة: ومضاد  - عهن: هات مرادف  -ا    

 ألبيات؟ فما هي؟عدد الفالح خيراته في ا  - ب   

  ما قيمة وصف المنافع بأنها جمة  - ج  

 ما قيمة استخدام حرف الجر من؟وفي األبيات؟: ما قيمة تكرار العطف - د  



 المرء في كل المطالب                   العلم نور بين أيدي
 جانبالم يحفه   من كل             والجهل أشبه بالظ

 يعقد الشاعر مقارنة بين العلم والجهل اشرح ذلك-أ

) الجهل أشبه بالظالم - العلم نور(ما الجمال في -ب
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 ومفرد المطالب ؟. نور:وجمع - العلم:ومضاد . المرء:ما مرادف-ج



من أرادها بسوء عاد  ًباعلًما وأدفهى صاحبة أعظم حضارة على مر التاريخ، امتألت  منارة العالممصر هي «
ة عن ذو عفيجر أذيال الخزي ومنع خيراتها ولم تكس أبناءها إال حياء منهم أٌب أبىٌّ، وأخ عاقل، ُيصان فيها 

 »..الدََّنايا
   اعرب ما تحت خط -ا   

 –حاًال واذكر نوعها   -فعًال الزًما وآخر مزيًدا   -: استخرج من العبارة ما يلي -ب 

   .سًما معرًبا وآخر مبنياا  - تمييًزا    

 .واعرب تمييزها بين نوع كم .. »فكم من جهود ُتبذل لتطوير التعليم« - د  

 .مجلد  5كتاب و   35هـ  في المكتبة 

  كال الطالبين مجتهد  - و

  اجعل المبتدأ توكيدا وغير ما يلزم
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